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1. BEVEZETÉS

1.1 Törvényi háttér
Jelen  aktualizált  fejlesztési  tervet  a  fenntartó  már  a  törvényi  szabályozás  változásainak 
függvényében készítette el.
A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.§  (1) 
pontjában 2013. január 1-től az eddigi közoktatási feladatok közül már csak az óvodai ellátást 
határozza meg kötelező feladatként.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a 74., 76. és 88.§-ban szabályozza az 
intézményfenntartás  és -működtetés  új rendszerét,  mely a következő alapvető változásokat 
jelenti a helyi köznevelési feladatellátás terén:

Jelenlegi önkorm. 
feladat

2013. 01. 01-től

Fenntartója 
74.§ (1)

Működtetője 
74.§ (2)

Finanszírozás 76.§ (1) és 88.§ (1)-(4) alapján

1. óvoda (kötelező) önkor-
mányzat

önkor-
mányzat

Állami:
- bérek és 
járulékaik 88.§ (4)
- kedvezményes 
étkeztetés 
támogatása 89.§ 
(4)

Önkormányzati:
- minden más működési 
költség (rezsi, eszköz- és 
felszerelés, stb.)
- ingatlan állagmegóvása, 
rekonstrukciója, 
fejlesztése
- plusz feladatok PP 
alapján
- helyileg adható 
támogatások

2. általános iskola 
integrált sni-vel és 
nemzetiségi 
neveléssel (kötelező)

3. sni-tagozat 
(vállalt)

4. középiskola 
(vállalt)

5. alapfokú 
művészetoktatás
(vállalt)

állam 74.§ (1) állam VAGY Teljes állami finanszírozás

önkormány-
zat 74.§ (4)

Feltétel: a 
működtetés 
színvonalá-
nak 
megtartása 
76.§ (2)

Állami 76.§ (1):
- bérek és 
járulékaik
- ingatlan 
rekonstrukciójá-
hoz, fejlesztésé-
hez pályázati 
támogatás
-tankönyv-
támogatás 46.§ (5) 
és 89.§ (3)
- kedvezményes 
étkeztetés támo-
gatása 89.§ (4)

Önkormányzati 76.§ (1):
- minden más működési 
költség
- ingatlan állagmegóvása
- plusz feladatok PP 
alapján
- helyileg adható 
támogatások

6. nevelési 
tanácsadás
(vállalt)

állam 74.§ (1) állam Teljes állami finanszírozás
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Ilyen módon jelen fejlesztési terv a második, helyzetelemző részében a helyi nevelés-oktatás 
teljes  spektrumát  áttekinti,  de  a  tervezett  fejlesztések  (3.  fejezet)  a  2013.  január  1.  utáni 
időszakra már csak az óvodát érintik, az állami fenntartó számára csak a várható feladatokat 
jelzik előre.

A jelenleg és még 2012. december 31-ig hatályos, a közoktatásról szóló – többször módosított 
–  1993.  évi  LXXIX.  törvény (a  továbbiakban:  Kt.  tv.),  illetve  a  helyi  önkormányzatokra 
vonatkozó 1990. évi LXV. törvény meghatározza a települések közoktatási feladatellátásával 
összefüggő kötelezettségét.
A  közoktatási  feladatok  ellátása  mint  közszolgáltatás  többféle  formában  biztosítható  az 
önkormányzat részéről:

• feladatellátás saját intézmény fenntartásával;
• más önkormányzattal kötött társulás útján történő feladatellátás;
• feladatellátás  közoktatási  megállapodás megkötésével,  nem helyi  önkormányzati 

intézményfenntartók bevonásával.

A helyi önkormányzat kötelező feladata gondoskodni a Kt. tv. 86.§ (1) és (2) szerint:
• az óvodai nevelésről;
• a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges általános iskolai oktatásról;
• a  nemzeti  és  etnikai  kisebbség  által  lakott  településen  a  nemzeti  vagy  etnikai 

kisebbséghez  tartozók  óvodai  neveléséről  és  a  tankötelezettség  teljesítéséhez 
szükséges általános iskolai nevelésről és oktatásról;

• a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók ellátásáról.

A helyi önkormányzat nem kötelező feladatai:
• alapfokú művészetoktatás (zeneiskola);
• gimnázium;
• sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása, akik az integrált oktatásban 

nem vehetnek részt;
• nevelési tanácsadás.

A Kt.  tv.  85.§ (4) bekezdése alapján Dunaharaszti  Város Önkormányzatnak kötelessége a 
feladatai  megszervezéséhez  szükséges  önkormányzati  döntés-előkészítést  szolgáló  
feladatellátási,  intézményhálózat-működtetési  és  fejlesztési  tervet  (a  továbbiakban  
önkormányzati intézkedési terv) készíteni.

1.2 Az intézkedési terv célja
Az intézkedési  terv  célja  az,  hogy a  jelenleg  hatályos jogszabályok  figyelembe  vételével 
meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt közoktatási feladatait, e feladatok 
ellátásának  kereteit,  módját,  meghatározza  az  intézményrendszer  működtetésével, 
fenntartásával,  fejlesztésével  összefüggő  kötelezettségeket,  igényeket  és  elvárásokat, 
ütemezze azok megvalósítását, és elemezze a település közoktatási feladatellátására gyakorolt 
hatásukat.
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1.3 Az intézkedési terv tartalma, feladata és készítési módja
Az önkormányzati fejlesztési tervnek tartalmaznia kell:
− az önkormányzat kötelező feladatait milyen módon látja el, illetőleg milyen nem kötelező 
feladatot kíván a helyi önkormányzat ellátni [Kt. 85.§ (5)];
− az  intézményrendszer  működtetésével,  fenntartásával,  fejlesztésével,  átszervezésével 
összefüggő elképzeléseket;
− legalább kétévenként értékeli  és szükség szerint felülvizsgálja a helyi  önkormányzat  a 
terv végrehajtását.

Az intézkedési terv elkészítéséhez ki kell kérni az alábbiak véleményét:
• a településen működő közoktatási intézmények vezetői;
• a szülői, diákszervezetek,
• a települési szintű pedagógiai szakszervezetek;
• a helyi kisebbségi önkormányzat;
• figyelembe  kell  venni  a megyei  fejlesztési  tervet,  és be kell  szerezni  a megyei 

önkormányzat szakvéleményét arról, hogy az intézkedési terv összhangban áll-e a 
megyei fejlesztési tervben foglaltakkal [Kt. 85.§ (6)].

Az  intézkedési  terv  elkészítésénél  figyelembe  kell  venni  azokat  az  objektív  befolyásoló 
tényezőket,  amelyek  közvetlen  vagy közvetett  hatással  bírnak a közoktatási  feladat-ellátás 
mértékére, kiterjedésére.
Ezen tényezők közé tartoznak:

a) a népesség, a gyermek- és tanulólétszám várható alakulása,
b) a munkaerő-piaci előrejelzések,
c) az oktatási tradíciók,
d) a vonzáskörzeti igények vagy a szomszéd települések elszívó hatása,
e) az út- és közlekedési viszonyok,
f) a településfejlesztés iránya,
g) az intézmények személyi és tárgyi feltételei.

Az intézkedési tervnek összhangban kell állnia a következő alap-dokumentumokkal:
• Dunaharaszti  Város  Önkormányzatának  Közoktatási  Minőségirányítási  Programja 

(2010)
• Dunaharaszti  város  közoktatási  esélyegyenlőségi  programja  (helyzetelemzés  és 

intézkedési terv) 2012
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2. HELYZETELEMZÉS

2.1 A népesség, gyermek- és tanulólétszám várható alakulása
A település állandó lakosainak száma a 2005-ös 17981 főről 2008-ban 18566 főre, 2009-ben 
20233 főre, 2010 decemberére 20474 főre, 2011 decemberére 20664 főre növekedett.
Az  alábbi  táblázat  hat  évre  előre  mutatja  az  óvodába,  ill.  iskolába  kerülő  gyermekek 
létszámát:

Korcsoport Állandó lakosok  
száma 2011. 12.

Állandó lakosok  
száma 2010.

Állandó lakosok  
száma 2009.

Állandó lakosok száma 
2008.

0-1 éves 255 fő 254 fő 293 fő 307 fő
1-2 éves 277 fő 294 fő 299 fő 325 fő
2-3 éves 305 fő 332 fő 274 fő 277 fő
3-4 éves 339 fő 289 fő 276 fő 271 fő
4-5 éves 301 fő 276 fő 255 fő 253 fő
5-6 éves 270 fő 269 fő 227 fő 222 fő
6-7 éves 276 fő 188 fő 222 fő 221 fő

A népesség-nyilvántartás adatai azt mutatják, hogy az utóbbi évek gazdasági válsághelyzete 
némiképp  városunkban  is  lelassította  a  beköltözések  és  a  születések  számának  eddigi 
növekedését.  A  teljes  0-3  éves  korosztály  aránya  a  2008-as  adatokhoz  képest  8%-kal 
csökkent, ezen belül a legfiatalabbaké 17%-kal. A közvetlenül beóvodáztatás előtt álló 2-3 
évesek száma is közel 8%-kal csökkent az elmúlt egy év alatt.
A teljes 3-7 éves óvodás korosztály aránya 4 év alatt 18,5%-kal, a 2010-es számokhoz képest 
14%-kal nőtt, ezen belül a beiskolázandó 5-7 éveseké 4 év alatt 19%-kal, a 2010-es adathoz 
képest pedig 16%-kal nőtt.
Az  óvodai  statisztikákban  évek  óta  nincs  olyan  gyermek,  aki  ne  rendelkezne  bejelentett 
dunaharaszti lakhellyel. A más településekről bejáró általános iskolások létszáma csökkenő 
tendenciát mutat:

2011 2010 2008
Óvoda 0 0 0
Általános iskola 44 (2,9%) 65 (4,5%) 76 (5,3 %

Míg az óvodai ellátásban részt vevők létszáma 2005-ben városi szinten 598 fő volt,  2008 
októberében  már  683 gyermeket  láttak  el  az  óvodák.  2009 decemberétől,  a  Mese  Óvoda 
bővítésével újabb 90 gyermek felvétele vált lehetővé. 2009 szeptemberében a szülői igényeket 
követve  a  Hétszínvirág  Óvoda  2  kisebb,  összesen  34  gyermek  befogadására  alkalmas 
csoportszobával bővült, 2010 szeptemberében pedig az aulából leválasztva egy további, 30 
fős csoport indulhatott  be. Így a felvett  gyermekek létszáma 2009-ben városi szinten 824, 
2010-ben már 873 lehetett. Ez azt jelenti, hogy 5 év alatt az óvodába felvett gyermekek száma 
46%-kal növekedett.
2011 szeptemberében  „csak”  850 gyermek  járt  a  helyi  önkormányzati  óvodákba,  mivel  a 
zsúfoltság  csökkentése  érdekében  a  fenntartó  2  évre  közoktatási  megállapodást  kötött  a 
Manófalva magánóvodával 30 gyermek ellátására.
Az összes ellátott létszám így az idei nevelési évben is 880, tehát az előző évinél kicsivel még 
több is.
Az összes létszámból a 3-4 éves korosztály aránya:
2009-ben 185 kiscsoportos került be az óvodákba (ebből kb. 26 a fellebbezések után), ami az 
akkori 3-4 éves korosztálynak kb. 67%-a. 2010-ben ugyanezek a létszámok: 267 kiscsoportos 
(ebből kb. 44 a fellebbezés után), ami a 3-4 éves korosztálynak kb. 92%-a. 2011-ben a felvett 
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kiscsoportosok száma az önkormányzati  óvodákban kb. 250, a magánóvodában 30 (a 280 
főből kb. 60 az, aki csak fellebbezés után tudott bekerülni) – ez a kiscsoportos korosztálynak 
kb. 83%-át adja.
Bár a 3-4 éves korban óvodába kerülők aránya folyamatosan növekszik, az utóbbi 3 év során 
beindult összesen 6 új és egy közoktatási megállapodással ellátott óvodai csoporttal együtt 
sem tudja még biztosítani a város a 3 évesek teljes körű óvodai ellátását.  Pontos adataink 
nincsenek arról, hány óvodás korú gyermek szülei vesznek igénybe nem önkormányzati vagy 
más településen található intézményt.  A helyi  családi napközik összesen kb. 10-15 kis- és 
középső  csoportos  korú  gyermeket  látnak  el.  Az  alsónémedi  óvodába  17  dunaharaszti 
lakhelyű  gyermek  jár  (ebből  7  a  tanköteles  korú),  míg  a  taksonyiba  csak  10  (ebből  3 
tanköteles), és több budapesti intézménybe is visznek gyermekeket a bent dolgozó szülők.
A beiskolázási létszámadatok alakulása az utóbbi években:

2011 2010 2009 2008

Tanköteles korú óvodás 275 256 255 229

Ebből 1. osztályba felvett (sni-tagozat nélkül) 218 232 203 171

Még egy évre óvodában visszatartott 57 24 52 58

Helyben elsős 6 éves (sni-tagozat nélkül) 45 56 37 40

Helyben elsős 7-8 éves (sni-tagozat nélkül) 201 156 155 135

Összes, helyben 1. osztályba lépő (sni-tagozat nélkül) 246 212 192 175

Ebből bejáró elsős (sni-tagozat nélkül) 5 8 3 6

Vélhetően más településen általános iskolába beíratott 16* 28
232-(212-8)

14 2

* Az iskolaigazgatók rendelkezésére álló hivatalos visszajelzések alapján.

2008-ban a dunaharaszti lakhelyű iskolaköteleseknek 99%-a lépett helyben első osztályba. Ez 
az arány 2009-ben már csak 93% volt, 2010-re pedig 88%-ra csökkent. Tehát úgy tűnik, évről 
évre  több kisdiákot  vittek  városon kívüli  általános  iskolákba;  pár  év  alatt  ez  a  létszám a 
duplájára  nőtt.  2011-ben  viszont  a  számadatok  azt  jelzik,  hogy  a  241  helyi  lakos  elsős 
tanulóból  csak  218  járt  a  helyi  önkormányzati  óvodákba:  23  fő  valószínűsíthetően 
magánintézményekből,  környékbeli  és  budapesti  óvodákból  került  be.  Vagyis  általános 
iskoláink „presztízse” megnövekedett, hisz legalábbis a számadatok szerint bár viszik innen 
vidéki iskolákba is gyerekeiket a helyi lakos szülők (kb. 16 főt), de vidéki óvodákból ennél 
nagyobb  arányban  hozzák  őket  hozzánk  (kb.  28  főt  =  246-218)  úgy,  hogy  bár  a  tanuló 
életvitelszerűen nem Dunaharasztin lakik, lakcím szerint ide van bejelentve.
Viszont az összes, helyben első osztályba lépő gyermeklétszám az utóbbi 3 évben ezzel együtt 
is több mint 40%-kal (70 fővel, vagyis csaknem 3 osztálynyival) nőtt.
Jellemzően  kiszámíthatatlan  módon  változik  a  7-8  évesen  iskolát  kezdők  száma:  míg  a 
2007/2008-as nevelési év végén az óvodák adatai szerint 58 olyan gyermek volt, akit a szülők 
még egy évig az óvodában tartottak,  a 2009/2010-es nevelési  év végére  ez a szám 24-re 
csökkent,  majd  2011-re  újra  57-re  nőtt,  dacára  a  helyi  gyakorlatnak,  miszerint  minden 
gyermek  részt  vesz  a  Nevelési  Tanácsadó  szakemberei  által  végzett  iskolaérettségi 
vizsgálaton,  és  a  szakemberek  ajánlásával  maradhat  az  óvodában  még  egy  évet  a  nem 
évvesztes, 6. életévét betöltött gyermek.
A városi szinten ellátott tanulói létszám közel 1350 főre való várt csökkenése viszont nem 
történt meg, hisz a 2009/2010-es tanévben 1449 fő, a 2010/2011-es tanévben 1435 fő volt, a 
2011/2012-es tanévben pedig már 1505 fő lett az összes létszám.
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2.2 Az intézmények személyi és tárgyi feltételei
Dunaharaszti Város Önkormányzata kötelező és vállalt közoktatási feladatainak ellátására az 
alábbi közoktatási intézményeket működteti és tartja fenn:

2.2.1 Óvodai ellátás
Az  önkormányzat  az  óvodás  korúak  ellátását  1  önállóan,  2008-tól  összevont  formában 
működő óvodai intézmény 4 intézményegységének fenntartásával biztosítja. Az 1 székhelyen 
és 3 telephelyen az Alapító Okirat szerinti összesen 788 férőhelyen (itt a törvényi maximális 
25 főnyi – esetenként a csoportszoba alapterülete alapján számított kisebb – csoportlétszámot 
a fenntartó saját jogkörében már mindenütt 10%-kal megemelte) 850 fő óvodás korú ellátását 
biztosítjuk, az óvodai csoportok száma 31 db. Az intézmény ellátandó alaptevékenysége a 3-7 
éves korú gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra való felkészítése, a szülői igények és 
a személyi feltételek alakulásának függvényében a német nemzetiségi nevelés.
A Kt. tv. előírásainak megfelelően mind a 4 intézményegység nyitva tartását, működési idejét 
összehangoltan szabályozzuk. Az óvodák nyitva tartási ideje a törvény szerint napi 10 óra, 7-
17 óráig. Ezen túl a szülői igényeket figyelembe véve reggel 6 és 7, valamint délután 5 és 6 
óra között ügyeleti rendben látják el a gyermekeket. Óvodapedagógus jelenléte a teljes nyitva 
tartás  ideje  alatt  biztosított  az  intézményekben.  A nyári  felújítások idején is  összehangolt 
ügyeleti rendben tartanak nyitva, illetve zárva az intézmények, így a gyermekek ellátása az 
egész nyári szünidő folyamán biztosított.

Az óvodai férőhelybővülés állomásai:
2005: A Hétszínvirág Óvoda a Knézich utcai új épületbe költözve 2 csoporttal bővült

A Mese Óvoda a Nevelési Tanácsadó önálló intézménnyé válásával 1 csoporttal bővült
2009: A Mese Óvoda az EU-s fejlesztések eredményeképpen 3 csoporttal bővült

A Hétszínvirág Óvoda belső átalakítások nyomán 2 kisebb csoporttal bővült
2010: A Hétszínvirág Óvoda az aulából történő leválasztás útján 1 csoporttal bővült
Az óvodai fejlesztések eredményeképpen az utóbbi 6 év során (2005 júniusától számítva) az 
óvodai csoportok száma 9-cel (22-ről 31-re), az ellátható gyermekek száma 420 főről 788 főre 
(87,6%-kal)  nőtt,  így  egyre  több,  harmadik  életévét  betöltött  gyermeket  tudtunk  óvodai 
ellátásban részesíteni.
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Az óvodák működési paramétereinek változása az egyes tagintézményekben:

Intézmény 2011/2012 2010/2011 2009/20010 2008/2009
Mese Óvoda (székhely)
- létszám 356 fő 371 fő 346 fő 259 fő
- csoportok száma 12 db 12 db 12 db 9 db
- csoportok átlaglétszáma 29,7 fő/csop 30,9 fő/csop 28,8 fő/csop 28,8 fő/csop
- Alapító Okiratban meghatározott 
kapacitás

330 fő 336 fő 300 fő 225 fő

- férőhely-kihasználtság 108% 110% 115% 115%
- a törvényes max. létszámot 
meghaladó csop.

12 12 9 9

- német nemzetiségi nevelés 3 csop, 90 fő 3 csop, 96 fő 2 csop, 54 fő 1 csop, 29 fő
Napsugár Óvoda (telephely)
- létszám 140 fő 152 fő 156 fő 155 fő
- csoportok száma 6 db 6 db 6 db 6 db
- csoportok átlaglétszáma 23,3 fő/csop 25,3 fő/csop 26 fő/csop 25,8 fő/csop
- Alapító Okiratban meghatározott 
kapacitás

124 fő 124 fő 112 fő 112 fő

- férőhely-kihasználtság 113% 122% 139% 139%
- német nemzetiségi nevelés 1 csop, 24 fő 1 csop., 22 fő 1 csop., 24 fő 1 csop, 24 fő
- a törvényes max. létszámot 
meghaladó csop.

6 6 6 6

Hétszínvirág Óvoda (telephely)
- létszám 257 fő 240 fő 217 fő 182 fő
- csoportok száma 9 db 9db 8 db 6 db
- csoportok átlaglétszáma 28,5 fő/csop 26,6 fő/csop 27,1 fő/csop 30,3 fő/csop
- Alapító Okiratban meghatározott 
kapacitás

254 fő 226 fő 184 fő 150 fő

- férőhely-kihasználtság 101% 106% 117% 121%
- a törvényes max. létszámot 
meghaladó csop.

9 8 6 6

- német nemzetiségi nevelés 3 csop, 93 fő 3 csop., 90 fő 3 csop, 94 fő 4 csop, 125 fő
Százszorszép Óvoda (telephely)
- létszám 97 fő 110 fő 105 fő 105 fő
- csoportok száma 4 db 4 db 4 db 4 db
- csoportok átlaglétszáma 24,25 fő/csop 27,5 fő/csop 26,25 fő/csop 26,2 fő/csop
- Alapító Okiratban meghatározott 
kapacitás

80 fő 80 fő 74 fő 74 fő

- férőhely-kihasználtság 121% 137% 142 % 142 %
- a törvényes max. létszámot 
meghaladó csop.

4 44 4 4

- német nemzetiségi nevelés - - - -
Városi összesen
- létszám 850 fő 873 fő 824 fő 701 fő
- csoportok száma 31 db 31 db 30 db 25 db
- csoportok átlaglétszáma 27,4 fő/csop 28,2 fő/csop 27,5 fő/csop 28 fő/csop
- Alapító Okiratban meghatározott 
kapacitás

788 fő 766 fő 670 fő 516 fő

- férőhely-kihasználtság 108% 114 % 123 % 136 %
- német nemzetiségi nevelés 207 fő, 7 csop 208 fő, 7 csop. 172 fő, 6 csop. 178 fő, 6 csop.
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Az óvodai ellátásban részesülők száma 3 éven át folyamatos emelkedést jelzett, majd 2011-
ben stagnált (a táblázatban feltüntetett statisztikai adatokhoz a Manófalva Óvodában ellátott 
30  gyermeket  is  hozzászámítva).  A többi  adat  viszont  csak  látszólagos  javulást  mutat:  a 
csoportok  átlaglétszáma,  vagyis  a  zsúfoltság  az  évek  alatt  lényegesen  nem csökkent.  Az 
Alapító Okiratban meghatározott kapacitások növekedését a 2009-es évhez viszonyítva pedig 
– a Hétszínvirág Óvoda egy csoporttal  való 2010-es bővítését  kivéve – csak az jelentette, 
hogy a fenntartó a módosításkor az Okiratokban már a saját jogkörében 10%-kal megemelt 
maximális létszámokat tüntette fel. Városi szinten a 2011/2012-es nevelési év elején egyetlen 
olyan csoport sem tudott indulni, ahol a létszám ne haladta volna meg a törvényi maximum 25 
(vagy a csoportszoba méretétől függően annál is kevesebb) főt. De olyan csoport is csak 5 
van, amely nem haladja meg a törvényben meghatározott maximumot, megemelve a fenntartó 
által saját jogkörben jelenleg még engedélyezhető 10%-kal. A megemelt és az azt meghaladó 
csoportlétszámokra a fenntartó kényszerűen engedélyt adott az óvodai ellátási igények minél 
teljesebb kielégítése érdekében.

Német nemzetiségi nevelés: Az alapszolgáltatás részeként – a szülői igényeknek megfelelően 
és a személyi feltételek alakulásának függvényében – városi szinten az óvodások 24%-a (7 
csoportban 207 gyermek) részesül német nemzetiségi nevelésben. Tehát a német nemzetiségi 
nevelés iránti igény évek óta állandó. Minthogy jelenleg 7 megfelelően képesített nemzetiségi 
óvónő dolgozik az intézményekben, a 2009/2010-es nevelési évtől a fenntartó engedélyezte 
egy  újabb  német  nemzetiségi  csoport  indítását.  A  tapasztalat  eddig  azt  mutatja,  hogy 
amennyiben a személyi feltételek adottak, szülői igény is mutatkozik erre az ellátási formára.

Sajátos nevelési igényű (sni), valamit részképesség-zavaros gyermekek ellátása:
Heti  rendszerességgel  a  Nevelési  Tanácsadóból  kijáró  logopédus  és  fejlesztő  pedagógus 
szakemberek  látják  el  a  rászoruló  beszéd-  és  részképesség-zavaros  gyermekeket.  Ez  az 
óraszám a látványos fejlesztéshez nagyon kevés, az ellátandó gyermekek száma viszont évről 
évre növekszik.
Az Alapító Okirat 2010-es módosítása kitért arra is, hogy az enyhe fokban mozgás-, hallás-, 
látássérült  és  beszédfogyatékos,  de  a  többiekkel  együtt  nevelhető  sajátos  nevelési  igényű 
gyermekek  ellátására  (amennyiben  a  sajátos  nevelési  igény  már  az  óvodai  felvételre 
jelentkezés időpontjában is fennáll) kijelölt intézmény a székhely-óvoda.
A speciális szakellátást igénylő sajátos nevelési igényű gyermekeket a Nevelési Tanácsadó 
munkatársai egyénileg fejlesztik. Amennyiben ott nincs az adott célnak megfelelő szakember, 
az óvoda szerződéses formában külső szakembert alkalmaz.
Ahogy  a  létszámadatok  is  mutatják,  a  Szakértői  és  Rehabilitációs  Bizottságok  által 
megállapított sni-btm besorolás az óvodai évek alatt még ritka (eddig általában 5 fő körül volt 
városi szinten az óvodákban), ezek a problémák majd az iskolába kerülés után jelentkeznek 
hangsúlyozottabban.

Személyi feltételek az óvodákban:
Városi szinten összesen 2011 2010 2009.03.

Óvodapedagógus felsőfokú végzettséggel 63 63 51
- Ebből vezető 1 1 1
- Helyettes 8 9 9
Dajka 31 31 27
Egyéb (gazdasági üi. + technikai + konyhai dolgozó) 3 + 4 + 10 3 + 4 + 10 3 + 4 + 5
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A  szerkezeti  váltásnak,  az  óvodák  2008-as  összevonásának  következtében  az  intézmény 
egyetlen vezetővel működik. Mivel azonban a napi vezetői teendőket a tagintézményekben is 
el  kell  látni,  és  ezt  egymást  váltva  olyan  óvónők  végzik,  akik  saját  csoportjukban  is 
dolgoznak, a tagintézmény-vezetők és helyettesek száma intézményenként 2, városi szinten 8. 
A csoportok számának 6-tal történt növekedésével 2010-ben az óvodapedagógusok száma 63-
ra, a dajkáké 31-re nőtt.
Az  intézmények  munkáját  összesen  3  óvodatitkár  (a  statisztikában  gazdasági  ügyintéző) 
segíti. Míg a technikai dolgozók száma változatlan maradt (4 fő), a konyhai dolgozó létszáma 
az ellátottak számának növekedésével 5-ről 10-re nőtt.

Tárgyi feltételek az óvodákban:

Az intézmény összevonásával, illetve a 11/1994. sz. MKM rendelet 2008-as módosításával 
változott a kötelezően előírt helyiségek igénye is.
Így a Napsugár és a Százszorszép Óvodákban a következő helyiségek megvalósítása már nem 
kötelező:
- tornaszoba (a székhely-intézményben van);
- mosléktároló  (a  székhely-intézményben  van,  a  moslékot  naponta  zárható  tartályban 
elszállítják).
A tagintézmények mindegyikében megvalósult tárgyi jellegű fejlesztések:
2009-2010-ben a  kompetencia  alapú nevelés  bevezetésére  felkészülve  az ehhez  szükséges 
programcsomagot  valamennyi  óvodai  csoport  számára  kinyomtatták.  Mind  a  31  óvodai 
csoportban van legalább egy notebook.
A szükséges fejlesztő játékok és eszközök a kötelező eszköznorma nyújtotta lehetőségeket 
kihasználva  a  színvonalas  nevelő-oktató  munka  érdekében  folyamatosan  beszerzésre 
kerülnek.
Fejlesztő játékokat vásároltak minden csoport számára az óvodapedagógusok egyéni igényei 
szerint  (pl.  társasjátékokat,  egyéni  fejlesztő  eszközöket,  építő,  konstruáló  játékokat, 
távcsöveket). 
Minden tagóvodának vásároltak homok-víz asztalt, mely a kompetencia alapú nevelés egyik 
alapvető eszköze (a Napsugár és Százszorszép óvodáknak 1-1 db-ot, a Mese és a Hétszínvirág 
óvodáknak 2-2 db-ot).
Minden évben kb. egy millió forintot költenek a vizuális nevelés eszközeinek beszerzésére és 
pótlására  (ecset,  vízfesték,  temperafesték,  ragasztók,  színes  ceruzák,  rajzlapok,  kartonok, 
hurkapálcák, gyurmák, ollók, tű, fonalak, hajtogatópapírok, stb.)
Az  ágyneműk,  evőeszközök,  törölközők,  asztalterítők  pótlása  az  óvodák  igényei  és  a 
költségvetés lehetőségei szerint valósul meg.

2.2.1.1 Mese Óvoda

2005  nyarán  belső  átalakításokkal  egy  új  csoportszobát  és  egy  egyéni  foglalkoztatót 
alakítottak ki, így eggyel bővült az ellátható gyermekcsoportok száma.
Az épület részleges akadálymentesítése 2006 júniusában készült el.
Az Új Magyarország Fejlesztési  Terv Közép-Magyarországi  Operatív  Program támogatási 
rendszeréhez  benyújtott,  a  Mese  Óvoda székhely-intézményének  bővítését  és  megfelelő 
eszközellátásának biztosítását  célzó pályázat  eredményeképp az óvoda bővítése 242 millió 
forintos  európai  uniós  támogatásból  és  27  millió  forintos  önkormányzati  hozzájárulásból 
2009 végére  befejeződött.  A projekt  keretében  megújult,  3  új  csoportszobával  és  számos 
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kiszolgáló  helyiséggel  bővül  az  óvoda  infrastruktúrája.  Az  épületen  kívül  23  parkoló  és 
rendezett kert került kialakításra. Az udvar parkosítása és játékokkal való felszerelése 2010 
nyarán  készült  el.  A bővítések  során  egy immár  teljesen  akadálymentes  épület  jött  létre,  
melyben  kiépített  rámpák,  akadálymentes  felnőtt  mosdók,  lépcső-  és  küszöbmentes 
helyiségek teszik élhetőbbé és használhatóbbá a mozgáskorlátozottak számára is az épületet. 
Az óvoda magasabb szintű eszközellátottságát közel 100-féle eszköz beszerzése szolgálta. A 
sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztéséhez korszerű fejlesztő eszközök állnak az óvónők 
rendelkezésére, melyek segítik az eredményesebb munkát és a hátrányos helyzetű gyermekek 
iskolába jutási arányának növekedését.
A Temető  u.  26.  szám alatti  székhelyen működő intézményegység épületében jelenleg 12 
csoport ellátása biztosított. A csoportok elhelyezése 12 csoportszobában történik, a férőhelyek 
száma 330. Az intézmény jelenlegi kihasználtsága 108%-os.

A  11/1994.  sz.  MKM  rendelet  szerinti  kötelező  helyiségek  az  EU-s  fejlesztések  
eredményeképpen mind megvalósultak.

2.2.1.2 Napsugár Óvoda

A  Dózsa  György  út  55.  szám  alatti  telephelyen  működő  tagintézmény  családi  házból 
kialakított  épületében  6  csoport  ellátása  biztosított.  A  csoportok  elhelyezése  6 
csoportszobában történik, amelyekből 2 db 20 főnél kisebb befogadó kapacitású, a férőhelyek 
száma 140. Az intézmény jelenlegi kihasználtsága 113%-os.
A kétszintű játszóudvar tágas, árnyas, eszközökkel jól felszerelt.
A volt vezetői iroda többfunkciós helyiség lett, mivel ezt használják logopédiai és fejlesztő 
szobának, orvosi és elkülönítő szobának, és szükség esetén helyettesi irodának.
Az intézmény épülete  összességében nem elégíti  ki  az óvodai  intézményekkel  szemben – 
jogszabály  alapján  –  támasztott  alapvető  műszaki  követelményeket  (pl.  emeleti 
csoportszobák, szűk feljáró és közlekedők, stb.)
2011  őszén  kívülről  korszerűen  leszigetelték  az  épületet,  kicserélték  a  nyílászárókat, 
felújították a tetőt.

A 11/1994. sz. MKM rendelet szerinti kötelező helyiségek közül továbbra is hiányzik:
- óvodavezető-helyettesi iroda;
- orvosi szoba (elkülönítő szobával);
- a gyermek wc-blokkok száma 3, ami kevés;
- gyermeköltöző (a közösségi térben van kialakítva);
- felnőttöltöző  (megoldható  lenne  zárható  öltözőszekrények  beszerzésével  a  nevelői 
szobában);
- legalább egy szertár, általános célú raktár (az emeleten kialakítható lenne);

Jogszabályban nem előírt, de a fenntartói források függvényében szakmailag indokolt:
- logopédiai foglalkoztató;
- mosó- és szárítóhelyiség (a pincében megoldott);
- tisztítószer-tároló raktár (az általános célú raktárból zárhatóan is leválasztható, a pincében 
megoldott).
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2.2.1.3 Hétszínvirág Óvoda

A 2005-ben átadott, Knézich u. 21. szám alatti telephelyen működő tagintézmény épületében 
9 csoport ellátása biztosított.  A csoportok elhelyezése 6 teraszos, kertkapcsolatos, 2 kisebb 
létszámú  csoport  számára  alkalmas,  valamint  1,  az  aulából  leválasztott,  saját  wc-vel, 
mosdóval,  öltözővel  rendelkező  csoportszobában  történik.  A  férőhelyek  száma  254.  Az 
intézmény jelenlegi kihasználtsága 101%-os.
A  11/1994.  sz.  MKM rendelet  szerinti  kötelező  helyiségek  közül a  2005-ös  átadáskor  az 
épületben minden a megfelelő számban és méretben állt rendelkezésre. 2009-ben, a 2 kisebb 
csoportszoba kialakításához az egyik irodahelyiséget, valamint az egyéni foglalkoztató szobát 
használták fel. Jelenleg az egyéni fejlesztő foglalkozásokat az orvosi szobában tartják. 2010 
nyarán a 9. csoportszoba az aulából lett leválasztva, így a közösségi tér funkciója is megszűnt 
az intézményben.
A  csoportszobák,  az  öltözők  berendezési  tárgyait  2005-ben  újonnan  szerezték  be,  de  a 
fejlesztő eszközök, játékok nagyobb hányadát a régi óvodából hozták át.  Onnan az összes 
bútor is átkerült, saját karbantartójuk által átalakítva, felújítva.
A játszóudvar eszközeit folyamatosan bővítik (alapítványi pénzből pl. 2010-ben és 2011-ben 
is  újabb  homokozókat,  fajátékokat  létesítettek).  Az  eszközök  alá  az  ütéscsillapító 
gumiszőnyeget  szponzori  pénzből  vásárolták.  Az  udvari  homokozók  fölé  árnyékolókat 
szereltettek,  az  aula  árnyékolását  is  megoldották.  Szintén  alapítványi  pénzből  2010-ben 
központi ivóvíztisztító berendezést kapott az intézmény.

2.2.1.4 Százszorszép Óvoda

A Táncsics Mihály u. 33. szám alatti telephelyen működő tagintézmény lakóházból átalakított 
épületében 4 csoport ellátása biztosított. A csoportok elhelyezése 4 csoportszobában történik, 
amelyekből 2 db 20 főnél kisebb befogadó kapacitású, a férőhelyek száma 80. Az intézmény 
jelenlegi kihasználtsága 121%-os.
Az  udvaron,  illetve  a  közeli  utcában  kialakított  zárt,  biztonságos  játszótéren  történik  a 
gyermekek levegőztetése. Arra, hogy az óvodából ne kelljen naponta átvinni a gyerekeket a 
másik utcába, esetleg megoldást jelentene, ha néhány évre bérelni lehetne a szomszéd ház 
udvarának egy részét.
A tornafoglalkozásokat a csoportszobákban, illetve az udvaron tudják csak megoldani.
A volt vezetői iroda jelenleg a vezető helyettesi iroda.
Kialakítottak egy kis elkülönítő, orvosi és logopédiai célra használható helyiséget.
Az intézmény épülete  összességében nem elégíti  ki  az óvodai  intézményekkel  szemben – 
jogszabály alapján – támasztott alapvető műszaki követelményeket.
A 11/1994. sz. MKM rendelet szerinti kötelező helyiségek közül továbbra is hiányzik:
- külön orvosi szoba (elkülönítő szobával);
- óvodavezető-helyettesi iroda;
- a gyermek wc-blokkok száma 2, ami kevés;
- gyermeköltöző (a közösségi térben van kialakítva);
- felnőttöltöző (zárható öltözőszekrényekkel megoldható a nevelői szobában);
- legalább egy szertár, általános célú raktár.
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Jogszabályban  nem  előírt,  de  a  fenntartói  források  függvényében  létesítésük  szakmailag  
indokolt:
- mosó- és szárítóhelyiség;
- tisztítószer-tároló raktár (az általános célú raktárból zárhatóan is leválasztható).
Mivel az épület alatt van pince (jelenleg lejárat nélkül), érdemes lenne megvizsgálni, hogy a 
pincében kialakítható lenne-e a raktár és a mosó-vasaló-szárítóhelyiség vagy felnőtt öltöző.
Az  óvoda rendelkezik  számítógéppel,  nyomtatóval  és  fénymásolóval.  Az udvarra  minden 
csoport kapott babaházat, és mindazokat a fa és fejlesztő eszközöket, melyeket a többi óvoda 
is kapott.
A  külső  fal  színezése  2011  nyarán  történt  meg,  a  nagykapu  javításával  és  az  udvar 
füvesítésével együtt.

2.2.2 Általános iskolai nevelés és oktatás

Dunaharaszti  Város  önkormányzata  3  általános  iskola  fenntartásán  keresztül  biztosítja  az 
általános iskolás korúak nevelését, oktatását.
A 3  intézményben,  összesen  6 telephelyen  a  2011/2012-es  tanévben  1505 tanuló  ellátása 
biztosított. Az osztályok száma 60, amelyből 2 az integráltan nem oktatható-nevelhető sajátos 
nevelési igényű tanulók ellátását biztosító összevont osztály.

2.2.2.1 Létszámok és osztályszámok

Az elmúlt 3 évben 2,4%-kal csökkent a más településről bejárók száma: 2008-ban még 76 fő 
volt, ami az összes általános iskolai tanulólétszám 5,3%-a; 2010-ben már csak 65 fő, a tanulók 
4,5%-a; 2011-ben pedig ez a szám 44 főre (2,9%) csökkent. Általános iskoláinkat tehát egyre 
inkább a helyi lakos tanulók töltik meg.

14



Az általános iskolai létszámok változása az elmúlt években:

Intézmény 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009
Hunyadi János Általános Iskola
- létszám alsó tagozat 337 fő 311 fő 291 fő 281 fő
- osztályok száma 13 db 12 db 12 db 12 db
- létszám felső tagozat 261 fő 262 fő 286 fő 296 fő
- osztályok száma 11 db 12 db 12 db 12 db
- létszám összesen 598 fő 573 fő 577 fő 577 fő
- osztályok száma összesen 24 db 24 db 24 db 24 db
- osztályok átlaglétszáma 24,9 fő/osztály 23,9 fő/osztály 24 fő/osztály 24 fő/osztály
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
- létszám alsó tagozat 234 fő 239 fő 222 fő 232 fő
- osztályok száma 9 db 9 db 9 db 10 db
- létszám felső tagozat 213 fő 191 fő 209 fő 204 fő
- osztályok száma 9 db 9 db 9 db 8 db
- szegr. sajátos nevelési igényű 
oktatás létszáma

19 fő 21 fő 21 fő 23 fő

- szegr. sni-oktatást végző 
csoportok száma

2 db 2 db 2 db 3 db

- létszám összesen 447+19= 466 fő 430+21=451 fő 431+21=452 fő 459 fő
- osztályok száma összesen 18+2=20 db 18+2=20 db 18+2= 20 db 18+3=21 db
- osztályok átlaglétszáma (sni-
tagozat nélkül)

24,8 fő/osztály 23,8 fő/osztály 23,9 fő/osztály 24,2 fő/osztály

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
- létszám alsó tagozat 238 fő 222 fő 220 fő 214 fő
- osztályok száma 8 db 8 db 8 db 8 db
- létszám felső tagozat 203 fő 189 fő 186 fő 186 fő
- osztályok száma 8 db 8db 8 db 8 db
- létszám összesen 441 fő 411 fő 406 fő 400 fő
- osztályok száma összesen 16 db 16 db 16 db 16 db
- osztályok átlaglétszáma 27,56 fő/osztály 25,7 fő/osztály 25,4 fő/oszt. 25 fő/osztály
Városi összesen
- létszám alsó tagozat 809 fő 772 fő 733 fő 727 fő
- osztályok száma 30 db 29 db 29 db 30 db
- létszám felső tagozat 677 fő 642 fő 681 fő 686 fő
- osztályok száma 28 db 29 db 29 db 28 db
- szegr. sajátos nevelési igényű 
oktatás létszáma

19 fő 21 fő 21 fő 23 fő

- szegr. sni-oktatást végző csop. 
száma

2 db 2 db 2 db 3 db

- létszám összesen 1505 fő 1435 fő 1435 fő 1436 fő
- osztályok száma összesen 60 db 60 db 60 db 61 db
- osztályok átlaglétszáma (sni-
tagozat nélkül)

25,6 fő/osztály 24,4 fő/ osztály 24,4 fő/ osztály 24,4 fő/ osztály

Az alsó tagozatosok létszáma a Hunyadi és a Kőrösi iskolákban nőtt, a Rákócziban az idei 
tanévre stagnált; városi szinten az utóbbi 2 évben 5-5%-nyi volt a növekedés. Emiatt az alsós 
(első) osztályok számát eggyel újra növelni kellett, hogy a zsúfoltság ne fokozódjon. Az alsós 
osztályok  még  így  is  27  fős  átlaglétszámmal  dolgoznak,  de  előfordulnak  30  fő  fölötti 
osztálylétszámok  is,  ami  erősen  megnehezíti  a  későbbi  tudást  megalapozó  évek  szakmai 
munkájának elmélyítését.
A felső tagozatra járók létszáma 2009 után a Hunyadi és a Rákóczi iskolák esetében elég 
jelentős  csökkenést  mutatott  -  azzal  együtt  is,  hogy  ebből  a  2  iskolából  csak  összesen 
általában  6-7  gyerek  megy  át  évente  6,  illetve  8  évfolyamos  gimnáziumba.  2011-re  a 
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Hunyadiban a felsősök száma stagnált, a másik 2 iskolában nőtt. A Kőrösi azzal együtt is meg 
tudta tartani, illetve növelte a felső tagozatosok létszámát, hogy éves szinten kb. 10 gyermek 
távozik  6,  illetve  8  évfolyamos  gimnáziumba.  A felső  tagozat  osztályainak  száma  városi 
szinten évek óta 28-29, tehát itt a zsúfoltság nem jellemző, átlagosan 24-25 fős osztályokkal 
dolgoznak az intézmények.
Mivel az utóbbi évben az alsós és a felsős létszámok is növekedtek, így az összes általános 
iskolai  tanulószám  városi  szinten  az  előző  évek  1430  fő  körüli  stagnálása  után  ismét 
növekedett, jelenleg kb. 1500 fő.
A helyben első osztályba beíratott  tanulók száma is erős növekedést mutat.  2008: 175 fő; 
2009: 192 fő, 2010: 212 fő, 2011: 246 fő.
A 2011/2012-es tanévre beiskolázandó elsősök várható számának kalkulációja alapján 2011 
tavaszán 225 fővel, 7,5 osztálynyi gyermekkel számoltunk, ami a valóságban ennél is több, 
246 fő lett.  Ezért az idei tanévben a Hunyadi iskolában már 4 első osztály indítására volt 
szükség. 

2012 januárjában a tavalyival csaknem azonos számú, 292 tankötelest jelzett a helyi óvoda. 
Minthogy 2013. január 1-ig a tankötelezettség kezdetére még a jelenlegi törvényi szabályozás 
vonatkozik, az elmúlt évek tapasztalatai szerint a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján 
ebből kb. 50 gyerek marad majd még egy évre óvodás.
A magánóvoda vegyes csoportjában 4 tanköteles korú gyermek van, az alsónémedi óvodában 
7, a taksonyiban 3.

A 2012/2013-as tanévre beiskolázandó elsősök   várható   számának előzetes kalkulációja:  
• 292 tanköteles óvodás a helyi óvodákban.
• Ebből az előző évek tapasztalata alapján nem megy még iskolába kb. 50 fő.
• A  helyi  magánóvodából,  a  taksonyi  és  alsónémedi  óvodákból  tanköteles  korú, 

dunaharaszti  lakhelyű gyermek: 4 + 7 + 3 = 14 fő. Ebből a Nevelési Tanácsadóba 
irányítás után átlagosan iskolát kezdő: minimum 6 fő.

• Nem  dunaharaszti  általános  iskolákba  beíratott  elsős  az  intézményvezetőkhöz 
beérkezett eddigi visszajelzések alapján: kb. 15 fő

• Nem dunaharaszti állandó lakhelyű elsős az előző év tapasztalatai alapján: kb. 6 fő

Végszámítás: 292-50+6-15+ 6= 239 fő.
Ez 30 fős engedélyezhető átlagos osztálylétszámokkal számolva: 8 osztály.

A 2012/2013-as tanévre beiskolázandó elsősök   valós   száma a beiratkozási adatok alapján   
(2012. 05. 03.-i adat): 264 fő, 10 osztály.
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2.2.2.2 Idegennyelv-oktatás
Az idegennyelv-oktatás létszámadatai: 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009
Hunyadi János Általános 
Iskola

nemzetiségi német 5 órában 531 502 497 511
német 3 órában 29 18 17 -
angol 2-3 órában 151 122 169 178

II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola

angol 2-3 órában 192 215 185 191
angol 5 órában 123 89 83 65
nemzetiségi német 5 órában 24 41 63 86

Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola

angol 2-3 órában 204 188 188 184
angol 5 órában 17 - - -
nemzetiségi német 5 órában 143 156 167 181
német 2 órában 16 - - -

Összes nyelvtanuló: 1430 1331 1369 1396
Ebből német  743 717 744 778
Ebből angol  687 614 625 618

Az idegen nyelvet tanulók számának városi szinten történő csökkenése nem folytatódott, sőt 
7%-os növekedést mutat.
Az elmúlt évek átmeneti csökkenésének okai a következők voltak:
• több  tanuló  került  be  általános  tanterv  szerint  haladó  osztályokba  (Kőrösi,  Rákóczi 

iskolák), csoportokba, ahol a kötelező idegennnyelv-tanulás csak 4. osztálytól kezdődik;
• a felső tagozatosok létszáma is arányos csökkenést mutatott;
• bár évek óta növekvő szülői igény mutatkozik az angol nyelv oktatására (akár már első 

osztálytól is), annak személyi feltételei az intézményekben nem mindenütt adottak.

Az idei tanévi növekedés azzal magyarázható, hogy a Hunyadi iskolában 4 első osztály indult, 
így évek óta először városi szinten is emelkedett a német nyelvet tanulók száma. Továbbá 
felmenő  rendszerben  már  egyre  több  diák  tanul  egyszerre  2  idegen  nyelvet.  Mindhárom 
iskolában emelkedett az angol nyelvet tanulók száma, melyet a Rákóczi és a Kőrösi iskolában 
már emelt óraszámban is oktatnak. Utóbbi két intézményben a nemzetiségi német nyelvet már 
csak kifutó rendszerben oktatják.

A Hunyadi  iskolában is  egyre  több  az  alapvető  tanulási  problémával  küzdő  tanuló,  aki 
nehezen bírja  a  plusz  megterhelést  jelentő  heti  5  órányi  nemzetiségi  német  nyelvtanulást. 
Helyette 1-3. évfolyamon egyéni foglalkozás keretében a hiányzó alapkészségek fejlesztését 
végzik  náluk,  illetve  alacsonyabb  óraszámban  tanulnak  német  vagy  angol  nyelvet  4. 
évfolyamtól. Nem kapcsolódhatnak be az emelt szintű németnyelv-oktatásba azok a tanulók 
sem, akik olyan általános iskolákból kerülnek át ide az évek folyamán, ahol nem vettek részt 
ilyen oktatási formában.
A Rákóczi iskolában a német nemzetiségi nyelvoktatás a 2011/2012-es tanév végén kifut, már 
csak  egy 8.  osztályban  folyik  ilyen  jellegű  képzés.  Az  iskola  profiljában  az  angol  nyelv 
oktatására helyezi a hangsúlyt, amire egyre növekszik a szülői igény, így már emelt szinten is 
oktatják évek óta, a 2012/2013-as tanévben már 2 párhuzamos első osztályban. A német mint 
idegen nyelv oktatása is választható, de eddig nem volt rá igény.
A Kőrösi iskolában német nemzetiségi nyelvoktatást már csak évfolyamonként fél osztályban 
végeztek az elmúlt években, de a 2011/2012-es tanévtől már náluk is csak kifutó jelleggel van 
jelen ez a képzési forma. Helyette felmenő rendszerben a németet idegen nyelvként oktatják 
emelt  szinten,  egyelőre az első évfolyam fél osztályában,  heti 2 órában. Az angol nyelvet 
tanulók száma itt is növekedésnek indult.
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A sajátos nevelési igényű, illetve (halmozottan) hátrányos helyzetű tanulók ellátási 
feltételeit,  az  önkormányzatnak  az  oktatási  esélyegyenlőség  megteremtésére  tett 
intézkedéseit  részletesen  a  "Dunaharaszti  város  közoktatási  esélyegyenlőségi 
programja  (helyzetelemzés  és  intézkedési  terv)  2012"  című  dokumentum 
tartalmazza.
2.2.2.3 Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása

Az  integráltan  nem  nevelhető-oktatható sajátos  nevelési  igényű  tanulók  ellátása  2012 
februárjáig  a  II.  Rákóczi  Ferenc  Általános  Iskola  külön telephelyén,  2  összevont  osztály 
keretében történt. A tanulók létszáma a 2011/2012-es tanévben 19 fő, amelyből mindössze 2 
fő a más településről bejáró. Az állandó csoportszám és az ellátottak létszámának egyidejű 
csökkenése  magasabb  színvonalú  egyéni  foglalkoztatást  tesz  lehetővé,  bár  az  ellátás 
infrastrukturális és tárgyi feltételei a telephelyen évek óta nem voltak megfelelőek: az épület 
nem elégítette  ki  a kor követelményeit,  benne az ellátandó feladathoz szükséges alapvető 
feltételek is hiányoztak, és a 2012. februári csőtörés következményei miatt immár az épület 
műszaki állaga sem tette lehetővé a feladat további ellátását, így a telephelyet a fenntartó meg 
is szüntette. A 2 összevont osztály a tanév végéig a napközis épületbe került át.

Mivel az  integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű tanulók (akik után kiemelt 
normatíva vehető igénybe) ellátása törvényileg kötelező feladata a fenntartónak, így minden 
általános  iskola  alapító  okiratában  szerepel  ez  az  ellátási  forma.  A  2010.  májusi 
módosításoknál  már  pontosabb  meghatározással  szűkítette  le  a  fenntartó  az  ellátható  sni-
tanulók típusait, a következőképpen:

A területileg illetékes Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján 
• enyhe fokban testi, érzékszervi fogyatékos (mozgás-, látás-, hallássérült),
• beszédfogyatékos,
• a  fentiek  közül  több  enyhe  fokú  fogyatékosság  együttes  előfordulása  esetén 

halmozottan fogyatékos,
• a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  tartós  és  súlyos 

rendellenességével  küzdő,  a  többi  gyermekkel  együtt  (integráltan)  oktatható-
nevelhető tanulók.

A sajátos nevelési igényű tanulók speciális szakellátását a Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó 
szakvéleménye  alapján  az  iskola  fejlesztő  pedagógusai  vagy  a  Dunaharaszti  Nevelési 
Tanácsadó szakemberei végzik.
Bár  ennek törvényes  feltételeiben  (külön  tanmenetek,  speciális  eszközök és  szakemberek, 
óratöbblet, stb.) azóta jelentős a fejlődés (pl. egyre több pedagógus vesz részt ilyen irányú 
továbbképzésben, az eszközök beszerzése is folyamatban van, a Hunyadi iskola épülete már 
teljesen  akadálymentes),  azok  egyelőre  sehol  sem  adottak  maradéktalanul.  1-1  fejlesztő 
pedagógus státusza mindhárom általános iskolának van, de egyre több, más szakos pedagógus 
is  elvégez  ilyen  irányú  továbbképzést  (pl.  disz-prevenció,  Sindelar-program,  sni-btm 
korrekció,  stb.).  A  TÁMOP-fejlesztések  eredményeképpen  bevezetett  kompetencia  alapú 
oktatás is segíti az integrációt.
Évek  óta  mindössze  15  fő  körüli  az  integráltan  oktatható-nevelhető  sni-tanulók  száma  a 
városban. Viszont a külön fejlesztésre jogosult btm-tanulók létszáma a 2008-as 121-ről 2010-
ben  133-ra,  2011-ben  már  161-re  nőtt.  Ez  a  25%-os  növekedés  jelzi,  hogy  a  problémák 
kezelésére  folyamatosan  kiemelt  hangsúlyt  kell  fektetni,  egyre  szorosabb  szakmai 
együttműködésben a Nevelési Tanácsadó szakembereivel.
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2.2.2.4 Hátrányos helyzetű tanulók ellátása

Városi szinten a hátrányos helyzetű tanulók száma 2008-ban 276 fő, 2010-ben 244 fő, 2011-
ben 220 fő volt,  amihez 2010-ben még 118, 2011-ben pedig 115 veszélyeztetett  tanulót is 
regisztráltak az általános iskolákban. Az intézményvezetők jelzése szerint viszont a családok 
romló szociális  helyzetéből fakadóan a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett  tanulók valós 
száma jóval nagyobb a statisztikailag az adott kategóriába sorolhatók számánál.
A halmozottan hátrányos helyzetűnek regisztrált tanulókról a Polgármesteri Hivatal Szociális 
Irodája  az elmúlt  években minden esetben értesítette  az érintett  iskolákat.  Ez  a  létszám a 
tavalyi tanév végéig 15 volt, az idei tanév elején 9. Ez a jelzőrendszer azért is fontos, mivel az 
ilyen  tanulók  külön  ellátási  formákra  és  kedvezményekre  jogosultak  a  törvényi  előírások 
alapján.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a hátrányos helyzetű gyermekek aránya a teljes 
tanulólétszámhoz viszonyítva a 2008-as 14,5%-ról 21%-ra nőtt (63-ról 97 főre). Ezen tanulók 
fejlesztése  kis  csoportos  formában  zajlik.  2009-ig  ún.  képességkibontakoztató  felkészítés 
keretében foglalkoztak  ezen tanulókkal.  2009-től  oly mértékben csökkent  a HHH-státuszú 
tanulók  száma,  hogy  a  növekvő  adminisztrációs  követelmények  miatt  fejlesztő 
foglalkozásokat  tartottak.  Mivel 2011-ben 37-re növekedett  a HHH-s tanulók száma, ezért 
2012 szeptemberétől újra kidolgozzák és beindítják a képességkibontakoztató felkészítést.
A Hunyadi iskolában ugyanez az arány 11%-ról 15%-ra nőtt az elmúlt 3 évben (62 főről 88-
ra), egyedül a Kőrösi iskolában stagnál 8% (35 fő) körül.

2.2.2.5 Napközis ellátás

Intézmény Összesen
(napközis + tanulószobás)

Csop.-k száma 
(napközis + tanulószobai) Tanév

Hunyadi János Általános Iskola

216 fő + 34 fő 8 + 1 db 2011/2012

203 fő + 26 fő 7 + 1 db 2010/2011

174 fő +34 fő 6 + 1 db 2008/2009

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

216 fő + 29 fő 8 + 1 db 2011/2012
155 fő + 55 fő 6 + 2 db 2010/2011

223 fő 9 db 2008/2009

Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola

134 fő + 15 fő 5 + 1 db 2011/2012
116 fő + 20 fő 5 + 1 db 2010/2011
118 fő + 28 fő 4 + 1 db 2008/2009

Összesen:

566 fő + 78 fő tanulószoba 21 + 3 db 2011/2012
474 fő + 101 fő tanulószoba 18 + 4 db 2010/2011
515 fő + 62 fő tanulószoba 19 + 2 db 2008/2009

Az intézményekben jelenleg 21 napközis és 3 tanulószobai csoport működtetésével biztosított 
a tanulók napközbeni felügyelete.
Látható, hogy ezen ellátási formák iránt az igény nagy, sőt az idei tanévben a 8 db első osztály 
miatt még meg is emelkedett (2008-ban összesen 577 fő, 2010-ben 575 fő, 2011-ben 644 fő). 
A 3 iskola közül létszámarányosan a Rákócziban a legnagyobb az igény a napközis ellátásra 
(52%), a Hunyadiban ez az arány 42%, a Kőrösiben 43%.

A nyári napközit városi szinten, évek óta közös koordinációban végzi a 3 általános iskola, 2 
hetes  turnusokban.  A  napközbeni  felügyelet  és  az  étkeztetés  mellett  itt  változatos 
programokkal, kirándulásokkal várják a szolgáltatást igénybe vevő tanulókat, akiknek száma 
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általában  heti  40  és  80  között  van.  A  nyári  napközi  fenntartói  finanszírozása  külön 
költségvetési soron történik.

2.2.2.6 A személyi feltételek áttekintő táblázata:

Hunyadi Rákóczi Kőrösi
2011/12 2010/11 2008/09 2011/12 2010/11 2008/092011/1

2
2010/11 2008/09

Összes pedagógus 43 43 41 41 42 44 33 33 32
- Ebből részmunkaidős - 1 - 4 2 1 1 1 3
- Ebből óraadó - 1 - 3 - - - - -
- Ebből inaktív (gyes, gyed, 
tartós táppénz, stb.)

2 2 2 2 3 4 2 3 1

- Ebből középisk. tanári 8 6 5 8 8 9 6 6 6
- Ált. isk. tanári 14 14 17 10 11 12 11 11 12
- Tanító spec. képesítéssel 19 19 16 10 12 17 12 12 8
- Tanító 1 1 2 7 7 2 - - 1
- Gyógypedagógus 1 1 1 3 2 2 1 1 1

Egyéb felsőfokú ped. 
végzettségű

- - - 1 2 1 3 3 4

Egyéb közalkalmazott 
összesen

8 8 8 11 11 11 8 9 9

Az intézményekben elbocsátásokra az utóbbi években nem volt szükség. A pedagógusszámok 
általában  csak  a  nyugdíjazások  miatt  változnak.  Az  elmúlt  2  év  során  szakmai 
továbbképzésekben részt vett pedagógusok száma a TÁMOP-fejlesztésekben érintett 2 iskola 
esetében: Hunyadi iskola 100%, Rákóczi iskola 57%.
Az iskolák szakos ellátottsága változatlanul 100%-os.
A pedagógusok átlagosan havi 3,26 túlórát vállalnak (Hunyadi: 5,57 óra; Rákóczi: 1,2 óra; 
Kőrösi: 3 óra).

2.2.2.7 Az  intézményekben  a  2011/2012-es  tanévben  ellátott  heti  rendszeres 
foglalkozások  (a  szeptemberben  aktuális  tantárgyfelosztások  vizsgálata 
alapján)

Hunyadi János Általános Iskola:
Az intézmény kötelező alapfeladatai közé tartozik:
• német nemzetiségi nevelés-oktatás az összes osztályban.
Az Alapító  Okiratban  és  a  Pedagógiai  Programban  megfogalmazott  feladatok  ellátásához 
szükséges, kötelezően biztosítandó óraszám a Kt. tv. alapján számítva (kötelező óraszámok + 
egyéb óraszámok + órakedvezmények): 1001 óra.
A nevelő-oktató feladatok ellátására az optimális számítás szerint 47 státuszt (998 óra) plusz 
3 túlórát lenne szükséges biztosítani.
A tantárgyfelosztásban megjelenő összes óraszám: 881,5 óra + 49,5 túlóra = 931 óra. Ebből 
890 óra a törvényi kötelező feladatokra, 41 a tanórán kívüli feladatokra.
Pedagógus státusz: 43 db (ebből 2 inaktív).
Az intézmény tehát  a  kötelező  feladatainak  ellátására  70  órával  kevesebbet  használ  fel  a 
törvényileg neki járó óraszámnál (annak 97%-át). A valós túlórák száma több mint 2 státuszt 
fed le.
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II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola:
Az intézmény kötelező alapfeladatai közé tartozik:
• német nemzetiségi nevelés-oktatás egy osztályban (2012-ben kifutó képzési forma).
Az intézményben ellátott többletfeladatok a PP alapján:
• szegregált sni-tagozat (enyhén értelmi fogyatékos tanulók) 2 összevont osztályban (heti  

óraigénye összesen 70 óra);
• emelt szintű matematikaoktatás 7 osztályban, összesen heti 13 órában;
• emelt szintű angolnyelv-oktatás 8 osztályban, összesen heti 16 órában.
Az Alapító  Okiratban  és  a  Pedagógiai  Programban  megfogalmazott  feladatok  ellátásához 
szükséges, kötelezően biztosítandó óraszám a Kt. tv. alapján számítva (kötelező óraszámok + 
egyéb óraszámok + órakedvezmények): 932 óra.
A nevelő-oktató  feladatok  ellátására  az  optimális  számítás  szerint  44 pedagógus státuszt 
(930,5 órát) plusz 1,5 túlórát, valamint 1 nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő státuszt 
(40 órában) lenne szükséges biztosítani.
A tantárgyfelosztásban megjelenő összes óraszám: 700,5 óra + 61,5 túlóra = 762 óra. Ebből 
791 óra a törvényi és a PP alapján kötelező feladatokra, 19 a tanórán kívüli feladatokra.
Pedagógus státusz: 38,5 db (ebből 4 részmunkaidős és 3 óraadó) + 2 inaktív.
Nevelő-oktató  munkát  közvetlenül  segítő  státusz:  3,5  db  (ebből  47  óra  jelenik  meg  a 
tantárgyfelosztásban, 51,5 óra azon kívüli).
Az intézmény tehát  a kötelező feladatainak ellátására  170 órával kevesebbet használ fel a 
törvényileg neki járó óraszámnál (annak 82%-át). A valós túlórák száma 2,8 státuszt fed le.

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola:
Az intézmény kötelező alapfeladatai közé tartozik:
• német nemzetiségi nevelés-oktatás 7 osztályban.
Az intézményben ellátott többletfeladatok a PP alapján:
• emelt szintű testnevelés oktatása 8 osztályban, összesen heti 16 órában;
• emelt szintű német nyelv oktatása fél osztályban, összesen heti 2 órában.
Az Alapító  Okiratban  és  a  Pedagógiai  Programban  megfogalmazott  feladatok  ellátásához 
szükséges, kötelezően biztosítandó óraszám a Kt. tv. alapján számítva (kötelező óraszámok + 
egyéb óraszámok + órakedvezmények): 681 óra.
A nevelő-oktató feladatok ellátására az optimális számítás szerint 32 státuszt (679 óra) plusz 
2 túlórát lenne szükséges biztosítani.
A tantárgyfelosztásban megjelenő összes óraszám: 615 + 24 túlóra = 639 óra. Ebből 632 óra 
a törvényi és a PP alapján kötelező feladatokra, 7 a tanórán kívüli feladatokra.
Pedagógus státusz: 33 db (ebből 1 részmunkaidős, 2 inaktív, 1 üres – azóta már betöltötték).
Az intézmény tehát  a  kötelező  feladatainak  ellátására  42  órával  kevesebbet  használ  fel  a 
törvényileg neki járó óraszámnál (annak 94%-át). A valós túlórák száma 1 státuszt fed le.

2.2.2.8 A Hunyadi János Általános Iskola tárgyi feltételei

A tanítás jelenleg két telephelyen, külön épületben folyik: az alsó tagozat a Fő út 69., a felső 
tagozat a Földvári L. utca 15. szám alatti épületben működik.

Ingatlan- és eszközellátottság:
Az alsó tagozat bővítése 2006-ban, az iskola fennállásának 100. évfordulóján készült el, mely 
teljes körű felújítást  jelentett,  valamint  bővült  az épület  egy aulával,  egy kis teremmel  és 
büféhelyiséggel, és az akadálymentesítés is megtörtént.
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2008-ban 250.000.000 Ft-nyi EU-s pályázati pénzből  és az önkormányzat 71 millió forintos 
hozzájárulásával  bővült  és  korszerűsödött  az  alsó  és  felső  tagozatos  iskolaépület:  többek 
között  3  tanterem,  2  csoportszoba,  1  tornaszoba,  vizesblokkok  és  kiszolgáló  helyiségek 
kerültek  kialakításra.  Bővült  a  könyvtár  állománya,  a  nyelvi  és  számítástechnikai  laborok 
felszereltsége.
Intézményi  szinten  a  beszerzett  több  mint  400-féle  eszköz  az  oktatás  színvonalát  és 
hatékonyságát emeli.

Az elmúlt 3 év fontosabb tárgyi jellegű fejlesztései, beszerzései:
A  2008/2009-es  tanévben  a számítástechnika  szakteremben  telepítésre  került  az  X-Class 
multimédiás oktatóprogram szoftver.
2009/2010-es tanév:

• A  TÁMOP  pályázat  keretében  tagozatonként  2.900.000  Ft  értékben  vásároltak  a 
kompetencia alapú oktatási programokhoz szükséges taneszközöket.

• Az alsó tagozaton 2 tanterembe tanulói asztalokat és székeket vásároltak.
• Az informatika normatívából projektorokat és számítógépeket szereztek be.
• Szakmai és tárgyi eszközkeretből 3 db számítógépet és 3 db nyomtatót vásároltak.

2010/2011-es tanév:
• 2 tanteremben a tanulói székeket és asztalokat cseréltek.
• Az informatika normatívából 1 szervergépet, 1 nyomtatós hálózati fénymásológépet 

vásároltak, valamint 55 számítógépre korszerű vírusvédelmet.

A 11/1994. sz. MKM rendelet szerinti kötelező helyiségek közül hiányzik:

- porta (intézményi szinten 1);
- futópálya (intézményi szinten 1).

2.2.2.9 A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tárgyi feltételei

A település keleti felén, Rákóczi-ligeten, két telken helyezkedik el az intézmény. A főépület a 
Rákóczi  u.  28.  sz.  alatt,  a  napközis  és  ebédlő-épület  a  Kandó Kálmán  u.  10/A.  sz.  alatt 
található. A telkek tágasak, a padokkal, szabadtéri játékokkal felszerelt udvarok, a sportudvar 
megfelelő teret biztosítanak a tanulók pihenésének, mozgásának. A szabadtéri játékok közül a 
hinták felújításra szorulnak.
A két telken összesen 6 épületben folyik az oktatás.
A C könyvtár-épület kivételével a másik 5 épület felújításra szorul.
Az A épületben 2010 szeptemberére megtörtént a műanyag ablakok beépítése.
A épület: 7 szaktanterem, 1 csoportszoba, 1 tornaterem (felújítása 2011 nyarán megtörtént), 1 
szertár, tanári, irodák;
B épület: 8 tanterem, 1 tanári, 1 egyéni fejlesztőszoba (+ 1 zeneterem, 1 zeneiskolai iroda, 
amelyekkel csak a zeneiskola rendelkezik). Az alsós épületben a zeneiskola működése kizárja 
a délutáni programok szervezését, pedig erre nagy szükség lenne. 2011 nyarán az épület felső 
szintjén ajtócsere történt.
C épület: a régi könyvtár épülete, amelynek felújítása a „Beruházás a 21. századi iskolába” 
pályázat keretében 2004-ben megtörtént, a felújítás után könyvtár, olvasóterem, kiállítóterem 
került benne kialakításra;
D épület: 1 rajz szaktanterem, 1 öltöző, 1 csoportszoba, 1 tornaszoba;
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E épület:  2 tanterem, 1 tanári,  1 szertár.  A napközis épület  beázik,  a terem közepén levő 
oszlopok árnyékolják a terem felét.  A helyzet  megoldása halaszthatatlan,  mert  az ÁNTSZ 
csak átmenetileg engedélyezte.
F  épület:  1  tanterem,  1  csoportszoba,  ebédlő  (befogadóképessége  nem megfelelő,  100 fő 
helyett csak 60), melegítőkonyha (melyet az ÁNTSZ többször kifogásolt);
Az A, E, F épületek és a tornaterem elektromos hálózata nem megfelelő, mindennaposak a 
javítások, melyekért a szakemberek már nem vállalnak felelősséget.
Az intézmény minden alapvető szaktanteremmel rendelkezik. Minden szaktanteremben van 
állandóan elérhető internet, számítógép, kivetítő és hangosítási rendszer.
A  számítástechnikai  (24  gép),  a  természettudományi,  a  rajzterem,  az  idegen  nyelvi 
szaktantermek felszereltsége modern, magas minőségi követelményeket elégít ki.
Minden  tantermekben  elérhető  az  internet  (az  „A” épületben  wifi),  a  hálózat  biztosítja  a 
DINA elektronikus napló zavartalan működtetését.
13  tanteremben  van  interaktív  tábla,  16  teremben  biztosított  a  multimédiás  tanítás 
feltételrendszere.
A  magas  színvonalú  szakmai  és  tárgyi  feltételrendszer  eredményeképp  2008-tól  ECDL-
vizsgaközpont lett az iskola.
Saját forrásból és az informatika normatívából a 2010/2011-es tanévben 11 db tanári laptopot, 
2 db interaktív táblát és 2 db vetítőt vásároltak.

Az átszervezésekkel összesen 5 tanterem (1 rajz és 1 technika szaktanterem, 1 tornaszoba, 2 
osztályterem)  és  2  csoportszoba  szűnik  meg,  ugyanakkor  3  első  osztály  indul.  A 
művészetoktatás kiköltözésével 1 tanterem és 1 csoportszoba szabadul fel.
A 11/1994. sz. MKM rendelet szerinti kötelező helyiségek közül hiányzik:

- 5 tanterem (2 szaktanterem, 3 osztályterem);
- megfelelő méretű tanári (a 41 fő jelenleg két 20m2-es helyre van bezsúfolva)
- igazgatóhelyettesi szoba;
- orvosi szoba;
- torna szertár;
- tornaszoba öltözőkkel (a beruházás miatt ebédlő lett a meglévőből);
- 3 csoportszoba a nyelvi bontáshoz;
- aula + portásfülke;
- szertár;
- futópálya;
- sportszertár;
- hideg-meleg vizes zuhanyzó;
- csak épületenként van tanulói wc, nem szintenként;
- tanári öltöző;
- mosléktároló;
- szemét-, kukatároló (1 telephelyen);
- kerékpártároló.

Jogszabályban  nem  előírt,  de  a  fenntartói  források  függvényében  létesítésük  szakmailag  
indokolt: ruhatár.
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2.2.2.10 A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tárgyi feltételei

Tágas,  jól  felszerelt  udvar,  sportpálya  tartozik  az  intézményhez.  A  testnevelési  feladatok 
ellátását  könnyíti  a „Beruházás a 21.  századi iskolába” pályázat  keretében megvalósult  és 
2004-ben  átadott  21  x  35  méteres  tornaterem (a  szükséges  kiszolgálóhelyiségekkel),  egy 
szabványon aluli (11 x 18 méteres) tornaterem, egy 200 méteres HYKKOM gumiburkolatú 
futópálya,  2 db távolugró hely,  1  db súlylökő hely,  egy szabvány,  kézilabdapálya  méretű 
bitumenes kültéri pálya (streetball-palánkokkal ellátva).
Oktatási helyiségek: 16 tanterem, 1 kiscsoportos fejlesztő pedagógiai helyiség (szükségterem, 
max. 5 fő befogadására alkalmas)
Az  épület  eredetileg  8  osztály  elhelyezésére  készült,  és  mivel  16  osztály  működik  az 
intézményben, ezért még mindig problémát okoz a házilag kialakított kis termekben a magas 
létszámmal  működő  osztályok  elhelyezése.  A régi  tornaszoba  átalakításával  kettővel  több 
tantermük lett, valamint a 15 fős (félosztálynyi) informatika szaktanterem és a nyelvi labor is 
elkészült.  Az elmúlt  évek során az önálló természettudományi  szaktanterem és fél  osztály 
befogadására alkalmas technika szaktanterem is kialakításra került.
Az iskolában a felsoroltakon kívül még 5 tanterem méreten aluli, hisz az eredeti tervezésben 
szertár- és folyosó-funkciót töltöttek be. Maximális befogadóképességük 24 fő.

Az elmúlt 3 év fontosabb tárgyi jellegű fejlesztései, beszerzései:
2  interaktív  tábla,  5  fix  projektor  kivetítővel,  teljes  internet-lefedettség  az  épületben,  20 
monitorcsere,1 nagy teljesítményű fénymásoló, 2 nagy teljesítményű nyomtató, 5 laptop, 1 
szkenner.  Interaktív  tananyagok  felső  tagozaton  a  teljes  tananyagot  lefedve:  magyarból, 
történelemből, földrajból. Három szinten a folyosói beépített szekrények teljes cseréje.
2010/2011-es tanév:

- nyílászárók cseréje az iskola tornatermi folyosóján és a konyhán;
- új járólap az I. és II. emeleti folyosókon;
- II. emeleti termeken új ajtólap, a folyosókorlátot védőráccsal látták el;
- megújult az épület bejárati homlokzata;
- az épület több mint 30 éves lépcsői átcsiszolásra kerültek;
- a  hátsó  kertben  locsolórendszer  biztosítja  a  füves  terület  rendszeres  éjszakai 

vízellátását;
- az informatika  normatívából  és  saját  forrásból  15 db LCD monitort,  2 db hálózati 

nyomtatót, 4 db winchestert szereztek be.

A 11/1994. sz. MKM rendelet szerint kötelező helyiségek közül hiányzik:
- igazgatóhelyettesi iroda;
- könyvtárszoba;
- az előírásnak megfelelő méretű étkező;
- aula + porta;
- egyéni fejlesztő szoba (eredeti funkciójában orvosi szoba);
- 5 db normálméretű tanterem a szükségtermek helyett.

A épületben egyetlen lépcsőház van, amely valós tűz vagy elemi csapás esetén az emeleten 
(I.  em.  kb.150  fő  és  II.  em.  kb.200  fő)  található  tanulók  menekítését  gyakorlatilag 
lehetetlenné tenné.
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2.2.3 Középiskolai oktatás
A város jelenleg egy intézményben, a Baktay Ervin Gimnáziumban biztosítja a középiskolai 
oktatást.
Az iskolarendszerű szakképzés a 2010/2011-es tanév végével szabályosan kifutott,  azóta a 
névváltozás, az átszervezés és az elszámolás is megtörtént. 2008 szeptemberétől szakképzés 
már nem indult, helyette egy hagyományos, 4 évfolyammal működő gimnáziumi osztály lett a 
harmadik párhuzamos osztály.

Létszámok és képzési formák:
Az intézmény összes tanulói létszáma jelenleg 462 fő (2010: 495 fő; 2008: 492).

A dolgozók esti gimnáziumi képzését továbbra is a SZILTOP Kht. végzi, ez a képzési forma 
évek óta igen keresett.

Az intézményben képzési programjainak létszámai az utóbbi tanévekben:

Összesen 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

6 évfolyamos 
gimnáziumi képzés

167 31 33 28 25 25 25 - - 2005/06
165 34 34 31 23 25 18 - - 2008/09
183 31 34 34 29 33 22 - - 2010/11
185 32 31 28 35 27 32 - - 2011/12

1+4 évfolyamos 
gimnáziumi képzés (0. 
nyelvi előkészítő évf.)

110 - - 29 27 34 20 - - 2005/06
150 - - 28 36 33 28 25 - 2008/09
157 - - 31 31 27 36 32 - 2010/11
158 - - 29 32 33 28 36 - 2011/12

4 évfolyamos 
gimnáziumi képzés

- - - - - - - - - 2005/06
30 - - 30 - - - - - 2008/09
120 - - 32 32 25 30 - - 2010/11
119 - - 30 35 31 23 - - 2011/12

Szakközépiskola (9) 10-
12. évfolyam

120 - - 32 33 31 24 - - 2005/06
83 - - - 32 28 23 - - 2008/09
- - - - - - - - - 2010/11

Szakközépiskola 
szakképző évfolyam

33 - - - - - - 19 14 2005/06
39 - - - - - - 15 24 2008/09
19 - - - - - - - 19 2010/11

Felnőtt szakképzés

34 - - - - - - 15 19 2005/06
25 - - - - - - 13 12 2008/09
16 - - - - - - - 16 2010/11

Az  oktatási  koncepció  korábbi  ajánlásai  alapján  is  jelentkező  tendencia  az  induló 
osztálylétszámok növekedése - ezek között 30-on aluli osztálylétszámú már csak egy van (29 
fő).  A 12 db magasabb  évfolyamú  osztályban  is  már  csak  4-ben van 30-nál  alacsonyabb 
létszám, ebből 25 alatti pedig már csak egyetlen kifutó osztályban. A legnagyobb jelentkezési 
arány változatlanul a 6 osztályos gimnáziumi és a nyelvi előkészítő évfolyamon van.
A fenti számok is mutatják, hogy nagy az iskola iránti igény a beiskolázási körzetben. Sajnos 
a  dunaharaszti  általános  iskolák  legjobb  diákjai  gyakran  választják  valamelyik  fővárosi 
intézményt  továbbtanuláskor. A második agglomerációs övezet (Dunavarsány,  Délegyháza, 
Apaj)  tehetséges  gyerekei  viszont  ide  jelentkeznek  elsősorban,  így  a  városi  fenntartásban 
működő  gimnázium  tulajdonképpen  kistérségi  szerepet  lát  el.  Így  alakul  ki  az  a  furcsa 
kettősség,  hogy  az  iskola  legjobb  tanulóinak  jelentős  hányada  bejáró,  míg  a  haraszti 
tehetségek szintén bejárnak – a fővárosba.
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A helybeli és a vidéki tanulók arányának alakulása:

Bejáró

6 évfolyamos gimnáziumi képzés

48,50% 2005/06
79 fő, 48% 2008/09
86 fő, 47 % 2010/11
84 fő, 45% 2011/12

1+4 évfolyamos gimnáziumi képzés

75% 2005/06
84 fő, 56% 2008/09
85 fő, 54% 2010/11
96 fő, 61% 2011/12

4 évfolyamos gimnáziumi képzés

- 2005/06
8 fő, 27% 2008/09
55 fő, 46% 2010/11
76 fő, 64% 2011/12

A 6 évfolyamos rendszerben folytatódik a minimális, 1-2%-nyi a csökkenés a helyi diákok 
javára.  Az 5  és  a  4  évfolyamos  gimnáziumi  osztályok  esetében  viszont  az  idei  tanévben 
jelentősen (7, illetve 18%-kal) nőtt a vidéki diákok aránya.

Nyelvtanulás: Angol  nyelvet  első  idegen nyelvként  198,  másodikként  151,  összesen  349 
tanuló tanul (2010-ben 404-en, 2008-ban 353-an), ami a gimnáziumba járók 75%-a; németet 
pedig első idegen nyelvként 144, másodikként 183, összesen 327 tanuló tanul (2010-ben 388-
an), a diákok 71%-a.
A többi, választhatóan felkínált nyelvre (francia, latin, orosz) nem volt megfelelő létszámban 
igény az utóbbi években.
Egy nyelvvel kezd a 7-8. évfolyam és a nyelvi előkészítő. A négy évfolyamosok a kezdetektől 
két nyelvet tanulnak.
A  nyelvtanítás  sikerességét  nagyban  elősegítené,  ha  az  általános  iskolai  és  gimnáziumi 
nyelvtanárok  szakmai  egyeztetéssel  (tankönyvek,  tananyagok,  stb.)  biztosítani  tudnák  a 
nyelvoktatás folytonosságát.
A nyelvtanulás gyakorlatát segíti az intézmény UNESCO-iskola volta, és az ennek keretében 
megvalósuló nemzetközi cserekapcsolatok szervezése is, melyek száma az eddigi 3-ról 5-re 
nőtt.

Személyi feltételek (az októberi statisztika adatai alapján):
Az intézményben 38 pedagógust alkalmaznak, ebből:

• 34 fő teljes munkaidős,
• 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott,
• 5 fő inaktív.

A kinevezett  pedagógusok közül  végzettségük  alapján  31  fő  középiskolai  tanári  (ebből  4 
inaktív), 6 fő általános iskolai tanári (ebből 1 inaktív), 1 fő pedagógiai képesítéssel rendelkező 
egyéb felsőfokú végzettségű.
A pedagógusok közül 7 fő (4 fő teljes munkaidőben, 3 fő részmunkaidőben) a 6 évfolyamos 
gimnáziumi képzés 7-8. évfolyamán, 31 fő (30 fő teljes munkaidőben, 1 fő részmunkaidőben) 
a gimnázium 9-13. évfolyamán tanít.

Az egyéb közalkalmazottak létszáma 11 fő: 1 fő iskolatitkár, 1 fő ügyintéző, 1 fő internetes 
felügyelő (inaktív), 1 fő gyermek-ifjúságvédelmi felelős (részmunkaidős), 1 fő gondnok, 1 fő 
iskolatechnikus, 2 fő portás, 1 fő karbantartó, 2 fő takarító.
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Az intézményben a 2011/2012-es tanévben ellátott heti rendszeres foglalkozások (a 
szeptemberben aktuális tantárgyfelosztás vizsgálata alapján):

Az Alapító  Okiratban  és  a  Pedagógiai  Programban  megfogalmazott  feladatok  ellátásához 
szükséges, kötelezően biztosítandó óraszám a Kt. tv. számítva (kötelező óraszámok + egyéb 
óraszámok + órakedvezmények): 880 óra.
A nevelő-oktató feladatok ellátására az optimális számítás szerint 42 státuszt (868 óra) plusz 
12 túlórát lenne szükséges biztosítani.
A tantárgyfelosztásban megjelenő összes óraszám: 584 óra + 66,5 túlóra = 650,5 óra. Ebből 
632,5 óra a törvényi kötelező feladatokra, 18 a tanórán kívüli feladatokra.
Státusz:  38  db (ebből  5  inaktív,  3  részmunkaidős  1,7  státusznyi  órában,  2  óraadó  0,6 
státusznyi órában)
Az intézmény tehát a kötelező feladatainak ellátására 229,5 órával kevesebbet használ fel a 
törvényileg neki járó óraszámnál (annak 74%-át). A valós túlórák száma 3 státuszt fed le.

Tárgyi feltételek:
A  csatorna-parti  szakképzési  telephely  felszámolásával  megvalósult  a  teljes  gimnáziumi 
képzés egy helyen való működése. Az intézmény  épülete a Baktay tér 1. sz. alatt található. 
Helyiségek:  13  nem  szakosított  osztályterem,  6  szaktanterem  (közülük  kettő  informatika 
terem),  1  szükségterem,  1  tornaterem,  1  kondicionáló  szoba,  24.000  kötetes  könyvtár,  4 
szertár, ebédlő, 1 tanári szoba (a tantestület létszámához képest kicsi, így igen túlzsúfolt), 1 
tanári  informatika labor,  1 rendszergazdai  helyiség és szerverszoba,  5 iroda,  1 tárgyaló,  1 
büfé,  1  karbantartó  műhely,  1  technikai  dolgozók  által  használt  helyiség.  Az  épületben 
megfelelő számú vizesblokk, öltöző áll rendelkezésre.
A konyha és kiszolgálóhelyiségei a Humán Szolgáltatóhoz tartoznak.

A  2009-2010-ben  megvalósított  fejlesztések  eredménye,  hogy  fenntartói  forrásból,  a 
szakképzési  számlán  felhalmozódott  maradványpénz  terhére  2009-ben  a  főépületben 
megépült  két  új  tanterem,  valamint  a  folyosóból  leválasztásra  került  egy tárgyaló  és  egy 
büféhelyiség.  2010-ben az előző évben létrehozott  második informatika szaktanterembe 18 
db,  a  korábbinál  lényegesen  jobb  használt  számítógépet  helyeztek  a  Pro  Alma  Mater 
alapítvány adományából.
A 2010/2011-es tanévben elvégzett fontosabb munkák, felújítások, beszerzések:

• fűtésrendszer karbantartása,
• főépület teljes esőcsatornájának cseréje,
• földszint 29-es terem ablak- és ajtócseréje,
• hátsó kijárat nyílászárócseréje,
• az informatikai normatíva terhére 2 laptop, 1 db nyomtató-fénymásoló vásárlása,
• TÁMOP 3.1.5 terhére 3 db laptop beszerzése.

A 11/1994. sz. MKM rendelet szerinti kötelező helyiségek közül hiányzik:
• aula;
• sportudvar.

A rendeleten kívül a 40 évvel ezelőtti előírások és az akkori tanulólétszám szerint kialakított 
épület több tekintetben elavult.
Az épületben egyetlen, a mai létszámokhoz képest igen szűkös lépcsőház van, így tűz vagy 
elemi csapás esetén az emeleten elhelyezkedő termek tanulói (mintegy 270 fő) ezen az egy 
útvonalon tudnak menekülni, ami – a tűzriadó-próbák alapján – közel 10 percet vesz igénybe. 
1994 előtt a tanári tetején át egy tűzlétrához lehetett eljutni, de ezt a területet beépítették.
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2.2.4 Alapfokú művészetoktatás
Az  önkormányzat  a  Dunaharaszti  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény működtetésén 
keresztül  biztosítja  a  szükséges  feltételeket.  Az intézmény a II.  Rákóczi  Ferenc Általános 
Iskola B épületében kapott helyet, ahol a 9 általuk használt helyiségből 1 zeneteremmel és 1 
irodával  kizárólag  a  zeneiskola  rendelkezik.  Az  épülethasználat  tekintetében  évek  óta 
folyamatosak a konfliktushelyzetek a befogadó intézménnyel.
Kihelyezett  csoportos szolfézs-órákat tartanak a Hunyadi János és a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskolákban is.
Az intézményben csak zeneművészeti ágon, 15 tanszakon folyik a képzés.
Létszámadatok:

Tagozat, tanszak, főtárgy Növendékek létszáma - ebből előképzős
2011/12 2010/11 2008/09 2011/12 2010/11 2008/09

Ütő 17 19 22 5 6 6
Harmonika 9 6 8 - 1 3
Zongora 47 44 40 10 8 3
Gitár 28 14 13 - - 1
Rézfúvós (kürt, trombita, szaxofon) 11 14 26 - 2 1
Fafúvós (furulya, fuvola, klarinét) 50 52 21 12 26 5
Magánének 37 29 27 - - 2
Hegedű 13 12 10 1 2 1
Brácsa 1 1 1 - - -
Gordonka 16 15 13 3 3 2
Óvodai és előképzős szolfézs 42 22 34 42 22 34
Összesen 271 fő 230 fő 217 fő 73 fő 57 fő 58 fő

Az idei tanévben az igények egyértelmű növekedése figyelhető meg a gitár, a magánének és 
az óvodai zenei előképzés iránt. Az emelkedő létszámokban az intézmény munkáját 2007-ben 
minősítő „kiváló” címmel szembeni szülői bizalom is jelen van, illetve az a tény, hogy az 
intézmény  diákjai,  együttesei  rendszeresen  részt  vállalnak  a  város  kulturális  életében.  A 
"kiváló" minősítés az emelt normatíva igénylésének lehetőségét hozta a fenntartó számára.

Tárgyi feltételek:
Az  intézmény  rendelkezik  a  képzéshez  szükséges  minimális  taneszközzel,  a  hangszerek 
folyamatos  pótlását  -  ami  nagyrészt  eddig  is  minisztériumi  kiegészítő  támogatásokból  és 
pályázati forrásokból történt - ezután is biztosítani kell.
Az elmúlt 2 év fontosabb tárgyi jellegű fejlesztései, beszerzései:
2009: 1 db vadászkürt, 1 db hangversenyzongora, 1 db cselló, 1 db trombita
2010: 1 db tenorkürt, 1 db xilofon, 1 db vadászkürt, 2 db klarinét
Az előző tanév során elkészült az intézmény saját honlapja is: www.dhzeneiskola.hu

Személyi feltételek (2012 januári állapot):
Az intézményben 21 fő pedagógust alkalmaznak (ebből egy vezető, egy vezető helyettes, 4 
pedig inaktív gyeses), ebből 10 főt főállásban teljes munkaidőben (ebből 3 fő gyesen van), 4 
főt  főállásban  részmunkaidőben  (ebből  1  fő  gyesen  van),  6  főt  nem  főállásban,  1  főt 
megbízási  szerződéssel.  A 17 főből  7  fő  középiskolai  tanári  végzettségű,  10  fő  főiskolai 
pedagógus diplomával rendelkezik, de mind a 17 főnek van zenetanári képesítése.
Az  egyéb  közalkalmazottak  létszáma:  1  fő  gazdasági  ügyintéző.  A  2  fő  szerződéses 
alkalmazottból 1 karbantartó (a fűtési szezon 4-5 hónapjában), 1 takarító.
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2.2.5 Pedagógiai szakszolgálat: Nevelési Tanácsadó
Az intézmény 2005. október  elsejével  vált  szervezetileg  is  önállóvá.  A tanév végén nagy 
sikerű intézménybemutató és szakmai előadással ünnepelte az intézmény jubileumi,  5. éves 
fennállását. „Gyakorló intézmény”-ként is egyre nagyobb a szakmai elismertsége.

Az ellátottak életkora:
• 3 éven felüli ép értelmű gyermekek;
• 3  éven  aluli gyermekek  nevelésével  kapcsolatos  pszichológiai  tanácsadás  és  korai 

fejlesztés, továbbá – bizottsági szakvélemények alapján – regisztrálás;
• az  érettségi  vizsgára  jelentkezők tanulási  nehézsége  esetén  a  tantárgyi  felmentési 

kérelmek elbírálása;
• a  körzeten  belüli  esti  vagy  levelező  tagozaton  tanuló  felnőtt  lakosság tanulási 

nehézségeinek vizsgálata, felmentési kérelmeinek elbírálása.

Ellátási körzet és azon kívüli ellátás:
Az intézmény  ellátási  területe  Dunaharaszti lakossága.  A  2007-ben  Taksony  nagyközség 
gyermekeinek  komplex  vizsgálatára  és  pszichológiai  ellátására  kötött  önkormányzati 
együttműködési megállapodás alapján a szolgáltatás 2011 szeptemberétől szünetel.
A  törvényi  szabályozás  szerint  az  ellátási  körzeten  kívüli gyermekek  (pl.  Taksony, 
Dunavarsány, Apaj, stb.) – diagnosztikus vizsgálatát is el kell végezniük térítési kötelezettség 
ellenében.

Az intézmény által ellátott feladatok:
Alapszolgáltatások:

1. tanulási nehézséggel és magatartási problémával küzdők diagnosztikus vizsgálata;
2. iskolaérettségi vizsgálatok végzése;
3. pszichológiai szaktanácsadás, terápiás ellátás (egyéni és csoportos);
4. beszédjavító (logopédiai) tevékenység (csoportos és egyéni);
5. fejlesztő pedagógiai ellátás (csoportos és egyéni);
6. mozgásterápiás ellátás (egyéni és csoportos);
7. btm-es és sni-s gyermekek regisztrálása, ellátásuk nyomon követése;
8. szakmai ellenőrzés és tanácsadás a Nevelési Tanácsadó körzetébe tartozó oktatási 
intézményekben dolgozó fejlesztő pedagógusok, illetve gyógypedagógusok részére;
9. sni-s gyermekek ellátása – az oktatási intézmények felkérése alapján, bizottsági 
szakvélemények szerint;
10. tehetséges  gyermekek  regisztrálása,  igény  szerinti  vizsgálatok,  tanácsadások 
elvégzése;
11. korai fejlesztés és konduktív mozgásfejlesztés megszervezése;
12. szurdopedagógiai ellátás megszervezése (az oktatási intézmények helyszínén);
13. iskolapszichológiai ellátás a 4 helyi iskolában.

Alapszolgáltatásokon túli szolgáltatás:
14. gyámhivatali szakvélemények készítése (törvényi szabályozás alapján)

Alapfeladatokon túli ellátás:
15. szűrővizsgálatok végzése az oktatási intézmények részére;
16. pályaválasztási tanácsadás;
17. 2008  januárjától  a  Dunaharaszti  Gyermekjóléti  és  Családsegítő  Szolgálatnál 
alapellátásba vett gyermekek részére – a Szolgálat és a bázisintézmény helyszínén is – 
pszichológiai ellátás (tanácsadás és terápia) biztosítása;
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18. 2008 januárjától a Dunaharaszti  Gyermekjóléti  és Családsegítő Szolgálatnál – a 
Szolgálat  helyszínén  –  a  szociális  ellátásban  részesülő  felnőtt  kliensek  részére 
pszichológiai ellátás (egyéni és csoportos formában) biztosítása;
19. 2011  szeptemberéig  a  Szigethalmi  Gyermekjóléti  és  Családsegítő  Társulás 
keretében, a Taksonyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat által ellátott családok 
számára pszichológiai terápia, a Szolgálat dolgozói részére tanácsadás;
20. 2008 januárjától a Jegyzői Gyámhatóság által védelembe vett gyermekek részére 
pszichológiai ellátás (tanácsadás és terápia) biztosítása;
21. Az  oktatási  intézményekben  dolgozó  fejlesztő  pedagógusok  és  logopédusok 
tevékenységével kapcsolatos szakmai tanácsadás és ellenőrzés.

Ellátási adatok 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Munkalapok száma 597 888 1163 1175 1108 1461
Pszichológiai ellátásban 
részesülők száma

244 fő 417 fő 568 fő 496 fő 437 fő 580 fő

Pszichológiai ellátási 
alkalmak száma

1020 2002 3707 3939 3315 4086

Logopédiai ellátásban 
részesülők száma

128 fő 136 fő 209 fő 209 fő 184 fő 232 fő

Fejlesztő pedagógiai 
ellátásban részesülők

94 fő 218 fő 269 fő 292 fő 302 fő 480 fő

Iskolaérettségi 
vizsgálatok száma

59 fő 91 fő 73 fő 59 fő 70 fő 118 fő

Az  intézmény  teljesítményében az  előző  két  év  stagnálását  követően  minden  ellátási 
kategóriában időarányosan 60% feletti növekedés tapasztalható, a logopédiai ellátásnál ez a  
növekedés 270 %-os!

• A pszichológiai ellátásban a vizsgálatok száma jelentősen megnövekedett, továbbá az 
ellátási kör bővülésével a pszichológusok egyre komplexebb problémákban állnak a 
lakosság és a társintézmények rendelkezésére, ezért az egy kliensre jutó ülések száma 
továbbra is folyamatosan nő.

• A fejlesztő  pedagógiai  ellátások  száma  is  növekedést  mutat,  amit  kizárólag  külső 
szakemberek bevonása mellett tudnak megoldani.

• A szakemberhiány  ellenére  a  logopédiai  ellátások  száma  csaknem háromszorosára 
nőtt, de az esetek teljes körű ellátása még mindig nem megvalósítható.

Személyi feltételek
Státuszban levők Induló adat 2005/06 2007/08 2009/10 2010/2011
Pszichológus 0,5 fő 1,5 fő 2,5 fő 3,5 fő 3,5 fő
Fejlesztő-gyógypedagógus 1 fő 1 fő 1 fő 2 fő 2 fő
Logopédus 3 fő 4 fő 4 fő 2 fő 2 fő
Összesen: 4,5 fő 6,5 fő 7,5 fő 7,5 fő 7,5 fő

− Jelenleg  az  intézményben  négy  fő  gyógypedagógus  (2  logopédus  és  2  fejlesztő-
gyógypedagógus)  és  négy  fő  pszichológus  (egy  pszichológus  fél  állásban  – 
intézményvezető) végzi a munkáját 8 státuszban.

− Három dolgozójuk gyeden  van,  az  ellátásokat  egy pszichológus  és  egy logopédus 
határozott idejű kinevezéssel látja el, illetve két külső (mozgásterápiás ellátás) dolgozó 
szerződéses formában, óraadóként.
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A törvényi szabályozás szerint egy gyógypedagógus 76 főt, egy pszichológus 30 főt láthat el 
+ a vizsgálatok száma. Ma már elmondható, hogy azon dolgozók végeznek túlórát, akiknek 
erre megvan az affinitásuk és terhelhetőségük. A belső dolgozók által már el nem látott órákat 
külső szakemberek óraadóként látják el (kivétel a logopédia).

A  logopédiai ellátás az elmúlt évek során körzetesítve lett: ugyanaz a logopédus az óvodai 
ellátás  után a  gyermeket  – szükség szerint  – a körzetnek megfelelő  iskolában továbbra is 
elláthatja. Ez a munkafolyamat segítheti a gyermekek könnyebb beilleszkedését az iskolába, 
illetve elősegíti a szakemberek számára a gyermek tanulmányainak nyomon követését is.
Minden  dunaharaszti  általános  iskolához  egy-egy  pszichológus lett  hozzárendelve  a 
hatékonyabb kapcsolattartás érdekében, és ez utóbbit segítendő megnövelték a hospitalizációk 
számát is. Az iskolai tanácsadások számát az igények szerint továbbra is biztosítják.
A  Dózsa  Gy.  úti  épület  a  dolgozók  közötti,  továbbá  az  intézmény  és  a  Rákóczi  Ferenc 
Általános Iskola közötti  feszültséget  jelentősen csökkentette.  Az adminisztrátor munkájára 
ugyan nagyon nagy szükség volna, de hely szűkében, továbbá a vezetői és az adminisztrációs 
helyiség hiánya miatt – a dolgozók közös döntése alapján – jelenleg ez nem vállalható.
A  törvényi  szabályozás  szerint  6  fő  vesz  részt  szakképzésen  (a  7.  gyed  miatt  egy  évet 
halasztott), munkáltatói és pályázati támogatással. Ez megnehezíti a munkaszervezést, illetve 
a dolgozók részéről nagyfokú rugalmasságot igényel egymással szemben.

Tárgyi feltételek
• A Nevelési  Tanácsadó  bázisintézménye a Rákóczi u.  3. alatti  épület,  amely három 

helyiséggel  rendelkezik.  A  bázisintézményben  terápiás  ellátások,  vizsgálatok  és 
fejlesztések zajlanak. Ebből két helyiség felel meg a terápiás ellátás feltételeinek, de a 
harmadik helyiséget (ami eredetileg adminisztrációs szobának készült) folyamatosan 
használják vizsgálati vagy terápiás célokra is.

• A  Mese Óvoda területén található  kis  méretű  mozgásos fejlesztő  helyiséget már  a 
Nevelési  Tanácsadó  tartja  fenn.  Itt  csak  mobil  fejlesztő  eszközök  alkalmazása 
lehetséges,  illetve  maximum  4  gyermek  ellátása  valósulhat  meg  egy  időben  a 
lehetséges 6-8 fővel szemben. Így ezen esetek ellátása jelenleg személyi ráfordításban 
1,5-2-szer  költségesebb  az  indokoltnál.  Ugyanakkor  az  ellátás  megszervezése  az 
önálló épülethasználatból fakadóan rugalmasabbá vált.

• 2010  januárjától  kezdődően  –  az  előzetes  felújítási  és  berendezési  munkálatokat 
követően  –  használják  a  Dózsa  György  úti  épületet.  Itt  egy  szoba  van  fejlesztő  
gyógypedagógiai ellátásra.  Az  eredetileg  konyhaként  szolgáló  helyiség 
adminisztrációs  funkcióra  lett  átalakítva,  de  ma  már  –  a  munkavégzés  igényének 
megfelelően – ezt is vizsgálati helyiségként használják.

• A  Rákóczi  iskola továbbra  is  térítésmentesen  biztosítja  termeinek  használatát,  az 
alábbi  ellátásokra:  csoportos  pszichológiai  ellátás,  fejlesztő  pedagógiai  ellátás, 
vizsgálatok felvétele, szakvélemények kiadása.
A termek használata továbbra is az alábbi munkaszervezési nehézségekkel jár:

-  a  vizsgáló  és  terápiás  eszközöknek  minden  esetben  át  kell  vinni  a 
bázisintézményből az iskola helyiségébe;
-  folyamatosan  figyelemmel  szükséges  kísérni  az  általános  iskola  egyes 
helyiségeinek szabad kapacitását, rendkívüli rendezvényeinek helyiségigényét;
− 17.00 óra után az iskola helyiségeit már nem tudják használni, pedig a szülők 
sok esetben nem tudnak 18.00 előtt – szabadság kivétele nélkül – megjelenni a 
konzultációkon. (Jelenleg 8.00 és 20.00 óra között használják a bázisintézményt.)
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Saját helyiségek használata:
A Dózsa Gy. úti és a Temető utcai épületekben eddig az „egy szoba – két dolgozó” elven 
tudtak  dolgozni.  A  bázisintézmény  két  szobáját  ellenben  minden  dolgozó  használja,  a 
pszichológusoknak és a logopédusoknak gyakorlatilag nincs saját munkaasztaluk. 
A dolgozóknak továbbra is folyamatosan egyeztetniük kell a szobák használatát illetően. A 
sürgősségi és a krízisellátások vagy a dolgozó önhibáján kívüli  csúszások az ellátás során 
továbbra is teljes napi beosztást boríthatnak, legalább két érintett dolgozó munkáját érintve.

Az oktatási intézmények logopédiai és fejlesztő pedagógiai helyiségei:
A  logopédus  és  fejlesztő  pedagógus  kollégák  az  oktatási  intézményekben  is  végeznek 
beszédjavító,  illetve  fejlesztő  tevékenységet,  viszont  néhány  intézményben  továbbra  sem 
megoldott  az  ehhez  szükséges  megfelelő  helyiségek  biztosítása  (kis  méretű,  szellőzetlen 
helyiségek, zárható szekrények nélkül). Továbbra is kiemelkedően rossz a helyzet a Napsugár 
Óvodában és a Rákóczi iskolában.

Eszközbeszerzések, fejlesztések:
A  diagnosztikus  vizsgálatok végzésére  –  szakmai  okoknál  fogva  –  kizárólag  a  délelőtti 
időpontokban  kerül  sor.  A hatékony,  párhuzamos  munkavégzés  érdekében legalább  annyi 
speciális pszichológiai tesztbattéria és gyógypedagógiai vizsgálati tesztkészlet beszerzése vált 
szükségessé, ahányan az intézményben párhuzamosan tudnak dolgozni. Ugyanakkor a 4/2010 
(I. 19.) OKM rendelet szerint annyi tesztbattériával szükséges rendelkezni, ahány szakember 
dolgozik az intézményben.
Az elmúlt  évek során a  speciális  vizsgálati  eszközöket (pl.  EEG-Neurofeedback készülék) 
pályázatokon  nyert  támogatási  összegből  és  a  fenntartó  által  biztosított  kötelező 
eszközbeszerzés terhére tudtuk megvásárolni.
Az  alapvető  terápiás  eszközökből egy-egy  darab  beszerzése  kizárólag  a  kötelező 
eszközbeszerzés  terhére  történt,  ugyanakkor  a  több helyszínen  való  munkavégzés  további 
terápiás eszközök beszerzését, illetve a meglévők tesztek elhasználódott darabjainak pótlását 
teszik szükségessé.
A pszichológusok részére a FAST nevű pszichológiai tesztkészlet beszerezés történt meg.
A  megnövekedett  esetszám  jelentősen  megnövelte  a  dokumentációk  mennyiségét,  ennek 
megfelelően  tárolási  nehézségek is  megjelentek.  Az elmúlt  időszakban beszereztek  három 
zárható  irattároló  szekrényt,  majd a  Dózsa Gy.  úti  fejlesztő épület  fürdőszobájában került 
kialakításra  egy  további  irattároló  szekrény.  A  törvény  által  előírt  kötelező  adattárolási 
szabályoknak (miszerint a folyamatban levő esetek anyagai nem keveredhetnek a már lezárt 
esetek irataival, és minden pszichológiai  eszközt elzárva szükséges tárolni) aktuálisan meg 
tudnak felelni,  de  a  további  irattárolás  kérdése megoldatlan.  Az elmúlt  időszakban a  már 
beszerzett  terápiás  eszközök  elzárható  elhelyezését  szintén  megoldották.  A  két  épületben 
további irattárolásra nincs lehetőség,  a Temető utcai épület  egyáltalán nem alkalmas ilyen 
célra. Az intézmény vezetésével, adminisztrációjával kapcsolatos irattárolás sem megoldott.
A  dolgozók  egymás  közötti  folyamatos  kapcsolattartását, továbbá  a  szülők  gyors 
elérhetőségét  továbbra  is  segíti,  hogy  minden  kolléga  rendelkezik  olyan  mobiltelefonnal, 
amely a dolgozó tulajdona, de az előfizetés költsége az intézményé, így a dolgozók egymás 
között ingyenesen tudnak konzultálni.
A  szükséges  számítógépek,  a  munkát  megkönnyítő  kiegészítő  szoftverek  és  fénymásolók 
beszerzése folyamatosan történik: jelenleg az intézmény öt darab számítógéppel, négy darab 
laptoppal  és  két  darab  nagy teljesítményű  fénymásolóval  rendelkezik.  Az elkövetkezendő 
időszakban szükségessé fog válni három darab asztali számítógép és monitor cseréje.
A további fontos eszközbeszerzést a szakmai könyvtár folyamatos bővítése jelenti.
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3. A helyi közoktatási intézmények fejlesztésének tervei és feladatai

3.1 A fenntartó által elvégzett – illetve folyamatosan végzendő – feladatok az  
elmúlt két év során
- Dunaharaszti Város Önkormányzata mint fenntartó a 62/2009 (V. 25.) sz. határozatával 
elfogadta az intézkedési terv 2009-es aktualizálását.
- A fenntartó  az  intézkedési  terv  kétévenként  esedékes  módosítása  előtt  is  kikéri  az 
intézményvezetők véleményét, megismeri az intézmények igényeit, ahogy ez 2006-ban és 
2009-ben is megtörtént.
- Dunaharaszti  Város  Önkormányzata  mint  fenntartó  a  96/2010  (VIII.  26.)  sz. 
határozatával  elfogadta  a  "Dunaharaszti  Város  Önkormányzatának  Közoktatási 
Minőségirányítási  Programja" (ÖMIP) dokumentum aktuális  módosítását,  mely a 2004-
2010 közötti időszak ÖMIP-je végrehajtásának értékelését is tartalmazza. A minőségcélok 
és feladatok, valamint az ellenőrzések megfogalmazását a valós viszonyokhoz és a működő 
gyakorlathoz szabtuk. Jelen jogi szabályozás szerint a dokumentum aktualizálása 2014-ben 
lesz esedékes.
- A  fenntartó  az  ellátott  feladatok  változásainak  függvényében  folyamatosan 
felülvizsgálja a közoktatási intézmények alapító okiratait [Kt. tv. 37.§ (5)], a változásokról 
értesíti a megfelelő adatbázisokat (KIR, OH, NEFMI). Az utolsó két átfogó felülvizsgálat, 
melynek  eredményeképp  az  okiratokban már  csak olyan  tartalmak  szerepelnek és  úgy, 
amelyeket  és  ahogyan  az  alap-jogszabályok  kötelezően  előírnak,  illetve  az  adatok 
pontosítása  és  a  formátumok  egységesítése  is  megtörtént,  2010  júniusában  és  2011 
augusztusában, majd 2012 februárjában zajlott.
- Az  általános  iskolák  üzemeltetésében,  ill.  az  intézményi  ingatlanok 
tulajdonviszonyaiban  várható  változások  miatt  szükségessé  vált  az  alapító  okiratban 
szereplő adatok egyeztetése, és az meglévő épületek földhivatali nyilvántartásban történő 
feltüntetése és a valós telekhasználatot tükröző állapotok rögzítése. A 17 és 20 /2012 (II. 
27.)  sz.  Kt.  határozatok  szerinti  telekhatár-rendezés  a  valós  használati  funkcióknak 
megfelelően választja szét a telekrészeket. A telekalakítás után a megmaradó intézményi 
ingatlanok  méretüket,  beépítettségüket  és  kialakításukat  tekintve  is  megfelelnek  a 
jogszabályi és helyi rendeleti előírásoknak.
- A  II.  Rákóczi  Ferenc  Általános  Iskola  sni-tagozatának  Kandó  K.  utcai  épülete 
műszakilag alkalmatlanná vált a rendeltetésszerű használatra. A feladatot ideiglenesen a 2 
összevont  iskolai  csoportnak  (összesen  19  fő)  a  Kandó  K.  u.  10/A  alatti  napközis 
telephely-intézményben történő elhelyezésével látják el. Mivel a közoktatási törvény 102. 
§ (10) bekezdése szerint ebben az esetben a tanév folyamán történő átszervezés tilalma 
nem  él,  így  a  Kandó  K.  u.  12.  alatti  telephely  a  21/2012  (II.  27.)  sz.  Kt.  határozat 
értelmében kikerült az intézmény alapító okiratából.
- A szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján az enyhe fokban mozgás-, 
hallás-, látássérült  és beszédfogyatékos,  de a többi gyermekkel  együtt  nevelhető sajátos 
nevelési  igényű  gyermekek integrált  formában történő óvodai  ellátására  (amennyiben a 
sajátos  nevelési  igény  már  az  óvodai  felvételre  jelentkezés  időpontjában  is  fennáll)  a 
törvényi  előírás – Kt. tv. 30. § (4) – szerint a Jegyző a Mese Óvoda székhely-óvodáját  
jelölte ki.
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- Immár az alapító okiratokban is rögzítetten az iskolákban a következő típusú sajátos 
nevelési igényű gyermekek integrált ellátására van mód:
- A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a.)  enyhe  fokban  testi,  érzékszervi  fogyatékos  (mozgás-,  látás-,  hallássérült), 
beszédfogyatékos,
b.)  a  fentiek  közül  több  enyhe  fokú  fogyatékosság  együttes  előfordulása  esetén 
halmozottan fogyatékos,
c.)  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók.
- A Képviselő-testület  minden év októberében jóváhagyta  az intézmények tanév eleji 
beszámolóit,  melyek  2005  óta  egységesen  kért  (2010-ben  újragondolt  és  kiegészített) 
formában tárják a  fenntartó  elé  az  előző tanév záró és  az  aktuális  tanév nyitó  adatait, 
feladatait, eredményeit. 2011-től a beszámolók a szeptemberi ülésen kerülnek a képviselő-
testület elé.
- Az  intézmények  a  tanév  eleji  beszámoló  részeként  megküldik  a  fenntartónak  éves 
munkatervüket, továbbképzési programjukat és órarendjüket, melyeket az oktatási referens 
ellenőriz.
- A  fenntartó  minden  év  októberében  az  oktatási  referens  által  (az  OSAP  alapján) 
elkészített  összefoglaló táblázat formájában megismeri az oktatási-nevelési  intézmények 
éves statisztikai alapadatait.
- Az oktatási referens (szükség esetén szakértő bevonásával) a tanév kezdetéig elvégzi az 
iskolai  tantárgyfelosztások  vizsgálatát,  mely  a  fenntartói  finanszírozás  és  az 
intézményekben  ellátott  heti  rendszeres  foglalkozások  törvényi  megfelelését,  illetve  a 
pedagógusok végzettségét, képesítési előírásait vizsgálja. A tantárgyfelosztásokat 2006 óta 
az egységesen előírt nyomtatvány alapján, összevethető formában, augusztus végén kéri be 
a  fenntartó.  A  szakmai  észrevételeket  az  intézményvezetőkkel  az  oktatási  referens 
személyesen egyezteti, aminek alapján elvégzik a szükséges korrekciókat.
- Az Oktatási Bizottság 06/2010 (III. 25.) számú határozata alapján a Képviselő-testület 
2010.  március  29-i  ülésén  módosította  az  SZMSZ-rendeletét,  benne  a  szakbizottság 
feladat- és hatáskörét, így a következő esetekben a döntési jogköröket a Testület átruházta 
az oktatásügyért felelős bizottságra:
- a  következő  oktatási-nevelési  évben  az  intézményekben  indítható  csoportok  és 
osztályok  száma,  profilja,  valamint  ezek  létszáma;  majd  a  tényleges  jelentkezések 
függvényében ezek esetleges módosítása;
- minden olyan, nevelést-oktatást érintő ügy, ahol jogszabály fenntartói jóváhagyást ír 
elő (SZMSZ, Házirend, Nevelési és Pedagógiai Program, IMIP). A bizottsági döntéseket 
szükség esetén a polgármester ellenjegyzi;
- a törvényi előírásoknak megfelelően a törvényben meghatározott maximális létszámot 
meghaladó osztályok és csoportok működésének engedélyezése.
A szakbizottság 2011. márciusi  javaslata alapján egy június 28-i rendeletmódosítással a 
következő döntési jogkört is átruházta a Testület az oktatásügyért felelős bizottságra:  az 
óvodák, iskolák működési (felvételi) körzetének meghatározása és közzététele.
- Nevelési/pedagógiai  programjaik  eseti  módosításait  az  ellátott  feladatok,  illetve  a 
törvényi előírások megváltozásának függvényében az intézmények benyújtják elfogadásra 
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a fenntartónak. Ilyen volt 2010/11-ben a nem szakrendszerű oktatás és a szöveges értékelés 
változása  az  általános  iskolákban,  illetve  a  Baktay  Ervin  Gimnázium nyelvi  előkészítő 
évfolyamának idegen nyelvi órastruktúra-változása.
- Meghatározott  esetekben  a  fenntartó  kikéri  szakértő  véleményét  és  a  Dunaharaszti 
Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetértését.
- A fenntartó a törvényi megfelelés és formai egységesség szempontjából 2010 nyarán 
felülvizsgálta  a  nevelési-oktatási  intézmények  SZMSZ-ét  és  házirendjét,  melyeket  az 
Oktatási Bizottság 29/2010. (IX. 22.) sz. határozatával el is fogadott.
- Módosításuk esetén a jóváhagyási eljárás folyamatos. Ilyen volt 2010/11-ben a Kőrösi 
Csoma Általános Iskolában az Arizona program bevezetésével  járó változás  – 80/2011. 
(XII.15.) sz. OMS határozat.
- 56/2011  (IX.22.)  sz.  határozatával  az  Oktatási,  Művelődési  és  Sportbizottság 
jóváhagyta a Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó IMIP-jét.
- Az  intézmények  alapdokumentumai  (SZMSZ,  Házirend,  Nevelési  és  Pedagógiai 
Program, IMIP), illetve a 11/1994 (VI.8.) számú OKM rendelet 8. §-ához kapcsolódó 10. 
számú mellékletben foglalt „különös közzétételi lista” elemei  felkerültek az intézmények 
honlapjaira (a  Nevelési  Tanácsadó kivételével már minden helyi  intézmény rendelkezik 
saját honlappal), így digitálisan is széles körben hozzáférhetővé váltak.
- 2009-ben a fenntartó  elvégeztette  a  Mese Óvoda és a  Baktay Ervin Gimnázium és 
Vízügyi Szakközépiskola tanügyi dokumentumainak teljes körű szakértői ellenőrzését. Az 
ellenőrzések  tapasztalatai  alapján  az  érintett  intézmények  szükség  esetén  módosították, 
kiegészítették alapdokumentumaikat.
- Az intézményválasztás előtt álló szülők és diákok számára évente (márciusban) kiadja, 
illetve aktualizálja a Becsengetés című információs kiadványát,  mely a város honlapján 
keresztül  is  elérhető,  más,  a  szülők  számára  fontos  aktuális  információkkal  együtt  a 
’Szülőknek’ menüpont alatt.
- Minden év  áprilisában  városi  oktatási  fórumot  szervez  az  iskolaválasztás  előtt  álló 
szülők  számára,  az  intézményvezetők,  a  leendő  elsős  tanítónők  és  a  fenntartó 
képviselőinek bevonásával, ahol a szülők tájékozódhatnak, kérdéseket tehetnek fel.
- Az oktatásügyért  felelős  bizottság minden tanév október-novemberében,  de szükség 
szerint  más  esetekben  is  szakmai  egyeztető  fórumra  hívja  össze  az  oktatási-nevelési 
intézmények vezetőit, ahol a fenntartó képviselőivel, a város vezetésével és egymással is 
mód nyílik az aktuális kérdések, problémák, feladatok közvetlen megvitatására.
- Az  oktatásügyért  felelős  bizottság  él  az  intézményekbe  kihelyezett  ülések 
gyakorlatával, melyek keretében mód nyílik az intézmények bejárására, a pedagógusokkal 
való találkozásra.
- Az  Oktatási,  Művelődési  és  Sportbizottság  munkáját  a  Pénzügyi  Iroda  folyamatos 
bevonásával  végzi.  A  Bizottság  ülésein  részt  vesz  az  Iroda  munkatársa  is,  segítve  a 
pénzügyhöz kapcsolódó kérdések közvetlen koordinációját.
- Az  Új  Magyarország  Fejlesztési  Terv  Közép-Magyarországi  Operatív  Program 
támogatási  rendszeréhez  sikeresen  benyújtott,  a  Mese  Óvoda székhely-intézményének 
bővítését  és megfelelő eszközellátásának biztosítását  célzó pályázat  keretében az óvoda 
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bővítése  242  millió  forintos  európai  uniós  támogatásból  és  27  millió  forintos 
önkormányzati  hozzájárulásból  2009  novemberére  befejeződött.  A  projekt  keretében 
megújult és a demográfiai igényeknek megfelelően 75 főt befogadó 3 új csoportszobával és 
számos  kiszolgáló  helyiséggel  bővül  az  óvoda  infrastruktúrája.  Az  épületen  kívül  23 
parkoló  és  rendezett  kert  került  kialakításra.  Az  udvar  parkosítása  és  játékokkal  való 
felszerelése  is  befejeződött  2010 szeptemberére.  A bővítések  során egy immár  teljesen 
akadálymentes épület jött létre, melyben kiépített rámpák, akadálymentes felnőtt mosdók, 
lépcső-  és  küszöbmentes  helyiségek  teszik  élhetőbbé  és  használhatóbbá  a 
mozgáskorlátozottak számára is az épületet. Az óvoda magasabb szintű eszközellátottságát 
közel  százféle  eszköz  beszerzése  segítette.  Az  eszközök  beszerzésével  emelkedett  a 
nevelés  színvonala,  növekedett  hatékonysága.  A  sajátos  nevelési  igényű  gyerekek 
fejlesztéséhez korszerű fejlesztő eszközök állnak az óvónők rendelkezésére, melyek segítik 
az eredményesebb munkát és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolába jutási arányának 
növekedését.
- Mint  nyertes  pályázó  az  intézmény  kötelezően  részt  vett  a  TÁMOP-3.1.4/08/1. 
"Kompetencia  alapú  oktatás,  egyenlő  hozzáférés  – innovatív  intézményekben"  című 
fejlesztésben  is. 2010  szeptemberétől  már  az  intézmény  minden  csoportjában  a 
"Kompetencia  alapú óvodai  nevelési  program" alapján végzik  a  nevelő munkát.  Ennek 
célja,  hogy  gyermekek  olyan  óvodákban  nevelkedjenek,  ahol  egyéni  képességeiket 
messzemenőkig figyelembe veszik, és mégis azonos esélyekkel indul minden kisgyermek. 
Ezért  a  készségfejlesztésre  kerül  a  hangsúly,  és  sokoldalú  tevékenységekbe  ágyazva 
valósul  meg  a  nevelőmunka.  Minden  gyermeket  önmagához  képest  fejlesztenek, 
figyelembe véve az egyéni és az életkori sajátosságokat. A munka egy része úgynevezett 
projekt-témák  köré  csoportosítva  zajlik,  melyeket  részben  a  TÁMOP  kompetencia-
pályázata határozott meg a Mese és Hétszínvirág Óvodák esetében, a többi óvoda szabadon 
választhatta  meg  ezeket.  A projekt-hetek  során  az  adott  témát  komplex  tevékenységek 
formájában járják körül a gyerekek, teret kapva egyéni ötleteik, készségeik és képességeik 
szabad kibontakoztatásához.
- A  Hunyadi  János  Általános  Iskola  a  sikeres  ÚMFT  KMOP  intézmény-felújítási 
pályázat  nyerteseként  kötelezően,  a  II.  Rákóczi  Ferenc  Általános  Iskola  saját  döntése 
alapján vett részt a TÁMOP-3.1.4/08/1. "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – 
innovatív  intézményekben"  című  fejlesztésben.  Ennek  keretében  a  kulcskompetencia-
területek  fejlesztésére,  oktatási  programok  és  taneszközök  bevezetésére,  adaptációjára, 
szegregációmentes  együttnevelési  környezet  kialakítására,  önálló  intézményi  innováció 
megvalósítására  pályáztak  az  intézmények.  Az ehhez  kapcsolódó eszközbeszerzések  és 
tanári  továbbképzések  a  2009/2010-es  tanév  során  lezajlottak.  A  két  iskolában  már  a 
szakmai-módszertani pályázat keretében megvalósult fejlesztések, valamint a Pedagógiai 
Programjukba adaptált "jó gyakorlatok" alapján zajlik az oktató-nevelő munka.
- A Napsugár Tagóvoda épületét 2011 őszén a KEOP-5.3./B jelű energia-racionalizálási 
pályázat  keretében,  60%-os  EU-s  támogatással  kívülről  korszerűen  leszigetelték, 
kicserélték  a  nyílászárókat,  felújították  a  tetőt.  A  napelemes  rendszerek  2012  nyarán 
kerülnek a helyükre, ezt követi az elavult fűtési és melegvíz-hálózat, valamint a világítási 
rendszer cseréje.
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- A  Baktay  Ervin  Gimnázium  és  Vízügyi  Szakközépiskolában  a  Képviselő-testület 
114/2008 (VII.9.) sz. határozata  alapján 2011 júniusában kifutott  a vízügyi  szakképzés. 
2008  szeptembere  óta  itt  harmadik  párhuzamos  osztályként  egy  hagyományos,  4 
évfolyamos  gimnáziumi  osztály  működik.  2011  nyarán  a  törvényi  szabályoknak 
mindenben megfelelve (helyi, szakértői és megyei véleményeztetések) lezajlott a feladat 
hivatalos  leadása.  A szervezeti  átalakulást  és  a  névváltozást  az  Alapító  Okirat  és  más 
alapdokumentumok változtatása, valamint a pénzügyi elszámolás zárta le.
- A  törvényben  meghatározott  létszámot  túllépő  csoportok,  osztályok  esetében  az 
oktatásügyért felelős bizottság megadta a fenntartói engedélyeket. Az esetenként 10, illetve 
20%-nyi létszámtúllépés még saját jogkörben engedélyezhető, az ezt meghaladó létszámok 
kényszerű  engedélyezésével  viszont  a  fenntartó  felvállalja,  hogy egy esetleges  oktatási 
hivatali ellenőrzés büntetést vonhat maga után.
- A Nevelési  Tanácsadót  az egyre  növekvő feladatmennyiségre  való tekintettel  újabb 
telephellyel bővítette 2010 elején.
- 40/2010  (IV.26.)  sz.  Kt.  határozatával  elfogadta  a  "Dunaharaszti  város  közoktatási 
esélyegyenlőségi  programja  (helyzetelemzés  és  intézkedési  terv)"  című  aktualizált 
dokumentumot.  Az  eredeti,  2008-ban  készült  és  2009-ben  aktualizált  dokumentumban 
alapvető  változások,  kiegészítések  történtek,  melyek  az  érintett  intézményvezetőkkel 
(óvoda,  iskolák,  Nevelési  Tanácsadó,  Gyermekjóléti  és  Családsegítő  Szolgálat)  történt 
szakmai egyeztetés eredményeképp születtek meg. A módosításkor az alapvető cél az volt, 
hogy a dokumentum valós adatokat tükrözzön, megfogalmazott feladataiban és céljaiban 
pedig ténylegesen megvalósítható legyen, és az esélyegyenlőség problémakörének reális 
súlyához  igazodjon  városunkban.  Az  új  monitoring-fejezetben  az  elmúlt  2  év 
intézkedéseinek esélyegyenlőséget javító eredményei kerültek felsorolásra.
- Az óvodai  jelentkezésekkor  felmerült  szülői  igény-többlet  alapján  a  fenntartó  2009 
nyarán  95/2009  (VII.16.)  számú  határozatával  a  Hétszínvirág  Óvodát  2  kisebb,  2010 
nyarán  pedig  89/2010  (VII.12.)  számú  határozatával  egy  nagyobb  csoportszobával 
bővítette, felvállalva az ezzel együtt megnövekedett működési költségeket is.
- Az  igények  növekedésével  és  a  zsúfoltság  csökkentésének  érdekében  a  90/2011 
(VIII.2.) Kt. határozat értelmében a fenntartó 2 évre közoktatási megállapodást kötött a 
Manófalva Óvoda magánfenntartású intézménnyel 30 gyermek ellátására.
- Az  oktatásügyért  felelős  bizottság  megvizsgálta  a  családi  napközikkel  esetlegesen 
kötendő  fenntartói  megállapodás  lehetőségét  is  az  ellátható  gyermekek  létszámának 
további növelése érdekében. A lehetőséget egyelőre a szakmai feltételek hiányosságára, és 
a pályáztatás során a nem önkormányzati  fenntartók esélyegyenlőségének biztosításából 
fakadó költségvetési hiányra hivatkozva az önkormányzat elvetette.
- Az intézmény kérésére és az előző fejlesztési tervben megfogalmazottak szellemében 
az  Oktatási,  Művelődési  és  Sportbizottság  3  és  4/2010  (XI.11.)  számú  határozataiban 
támogatta,  hogy  2011  szeptemberétől  a  Kőrösi  Csoma  Sándor  Általános  Iskolában  az 
általános tanterv szerint haladó fél osztály 4. osztálytól német nyelv helyett angolt tanuljon 
heti  5  órában;  illetve  hogy  az  első  évfolyam  fél  osztályában  2011  szeptemberétől  a 
nemzetiségi német nyelvoktatást felváltsa a német mint idegen nyelv emelt szintű oktatása 
1-3. évfolyamon heti 2 órában, 4. évfolyamtól heti 5 órában.
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- Hogy megalapozottabb legyen az óvodai ellátási igények elbírálásának folyamata, az 
Oktatási,  Művelődési  és  Sportbizottság  7/2011 (II.24.)  számú határozatával  elfogadta  a 
2011/2012-es óvodai nevelési évre való jelentkezéstől bevezetendő "Jelentkezési kérelem" 
alkalmazását,  mely  elérhető  volt  az önkormányzat  honlapján keresztül,  illetve az egyes 
óvodákban  is.  A  jelenlegi  és  a  volt  intézményvezetővel  folytatott  egyeztetések 
eredményeképpen kialakított kérelem a gyakorlatban bevált.
- A  szakbizottság  állásfoglalást  kért  a  szakminisztériumtól  és  a  kisebbségi 
ombudsmantól  az  általános  iskolai  beiratkozások  kapcsán  felmerült  fenntartói 
problémákra.  Az ismertetett  törvényességi  előírások betartása és fenntartói  ellenőrzések 
alkalmazása a következő tanévre való jelentkezésektől meg is kezdődik majd.
- Az  általános  iskolai  beiratkozások  előtt  megtörtént  a körzethatár-körülhatárolások 
egyértelműsítése, azoknak a 2007 óta megjelent új lakóövezetekkel való kiegészítése, és 
mindezekkel a KIR adatbázisának aktualizálása.
- Az  oktatásügyért  felelős  bizottság  változatlanul  szükségesnek  tartja,  hogy  az  első 
évfolyamokon általános tanterv szerint haladó osztályok, csoportok is induljanak. A szülői 
igények függvényében ennek lehetősége immár mindhárom általános iskolában adott.
- A szakbizottság 2011. júniusi és szeptemberi ülésén a Sváb Keresztény Kerekasztal és 
a  Dunaharaszti  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  kérésére  megvizsgálta,  majd  2012 
februári  ülésén  újra  tárgyalta  a  nemzetiségi  két  tannyelvű oktatás  bevezetésének 
lehetőségét  a  Hunyadi  János  Általános  Iskola  egyik  párhuzamos  osztályában.  A 
szakbizottság  megbízásából  az intézmény igazgatónője részletes  tájékoztatást  nyújtott  a 
szakmai,  törvényi  és  pénzügyi  feltételekről,  valamint  a  valósan  várható  igényekről.  A 
szakbizottság  állásfoglalása  szerint  a  jelenlegi  körülmények  között  és  a  feltárt  szakmai 
feltételek  ismeretében  egyelőre  nem  időszerű  ezen  oktatási  forma  bevezetése 
Dunaharasztin.
- A szakbizottság 2012. márciusi rendkívüli ülésén a Dunaharaszti Német Önkormányzat 
ismételt  kérésére újra napirendre tűzte  ezúttal  a német nemzetiségi  bővített  nyelvoktató  
oktatási  forma  bevezetésének  lehetőségét.  A  9/2012  (III.  08.)  számú  OMS  határozat 
értelmében  a  fenntartó  engedélyezi  a  német  nemzetiségi  bővített  nyelvoktató  forma 
elindulását  a  2012/2013-as  tanévtől  a  Hunyadi  János  Általános  Iskola  egyik  első 
osztályában, amennyiben erre megfelelő számú szülői igény jelentkezik.
- Ehhez  kapcsolódó  10/2012  (III.  08.)  számú  OMS  határozatával  a  szakbizottság 
elfogadta azt a „Szülői nyilatkozat”-ot, mellyel a német nemzetiségi oktatás-nevelés iránti 
igények törvényileg kötelező, előzetes fenntartói felmérését végzi el márciusban az óvodák 
beiskolázási szülői értekezletein.
- A  családok  anyagi  és  szociális  helyzetének  folyamatos  romlására,  és  ezzel 
összefüggésben az igények számának évek óta tartó növekedésére való tekintettel 27/2009 
(XII. 17.) számú határozatával az Oktatási Bizottság a Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázat 
2010. évi költségvetési keretösszegét 1.150.000-ről 2 millió forintra emelte meg. A 2011-
es költségvetésben ez a keretösszeg már 3 millió forint lett  az Oktatási,  Művelődési és 
Sportbizottság 1/2011 (I.6.) számú határozata értelmében.
- A Bursa-ösztöndíjak költségvetési keretmaradványából 2011-ben szociális alapon két 
méltányossági  felsőoktatási  ösztöndíjkérelmet  is  teljesíteni  tudott  a  szakbizottság.  A 
hatáskör SZMSZ-beli szabályozása folyamatban van.
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- Az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság 1/2011 (I.20.) számú határozata értelmében 
a  nevelési-oktatási  intézmények  tanulmányi,  sport-  és  kulturális  rendezvényeinek, 
versenyeinek  támogatására  fordítható  költségvetési  keretösszeget  évi  500.000  Ft-ról  1 
millió forintra emelte.  A 21/2011 (IV.21.) OMS határozat értelmében a város mind a 7 
intézménye igényelt és kapott ilyen jellegű támogatást.
- A  fenntartó  az  intézmények  pénzügyi  forrásainak  kiegészítésére  minden  olyan 
lehetőséget  kihasznált,  ahol  pályázati  úton  minisztériumi  támogatásokat  lehet  elnyerni. 
Ezek jellege és összege 2010-11-ben  (* 2011-ben a költségvetési  és oktatási törvényi  szabályozás 
várható módosításával a rendeleti úton igényelhető további támogatások meg is szűntek)

Rendeletszám Címe Leigényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

13/2010 OKM Osztályfőnöki pótlék 93 főre 2.318.000 (4 iskola + AMI)

13/2010 OKM Gyógypedagógiai pótlék RFÁI 3 főre, NT 3 főre 368.000 (RFÁI, NT)

17/2010 OKM Pedagógus szakvizsgák 
támogatása

2 főre, 3 félévre (HJÁI) 375.000

17/2010 OKM Ped. szakszolg. támogatása 480.000 480.000 (NT)

18/2010 OKM Alapfokú művészetoktatás 
támogatása

184 fő után 707.000 (AMI)

21/2010 OKM Informatikai normatíva 7.982.000 7.982.000 (6 intézm., kiv. 
AMI)

* 24/2011 OKM 15. § szerinti btm-támogatás 2.086.400 (óvoda és 4 iskola)

Összesen 14.316.400 Ft 

- A 21/2012 (IV.19.) OMS határozat és az 50/2012 (IV.23.) sz. Kt. határozat értelmében 
a fenntartó támogatja a Baktay Ervin Gimnázium fenntartói jogának átadásával kapcsolatos 
operatív  munka  előkészítését,  a  hivatalos  tárgyalások  megkezdését  a  Magyarországi 
Evangélikus Egyházzal. A tárgyalások 2012 májusában meg is kezdődtek.

3.2 A fenntartó feladatai a következő két évben

• Dunaharaszti  Város  Önkormányzatának  elsődleges  célja  a  jelenlegi  közoktatási 
szolgáltatások megtartása a városban.
Feladatok:

• Az óvoda további fenntartása, működtetése, jelen intézkedési tervben meghatározott 
fejlesztéseinek ütemezése, megterveztetése és pénzügyi fedezetének biztosítása.

• 2013. január 1-ig az óvoda kivételével az addig önkormányzati fenntartásban működő 
helyi  köznevelési  intézmények  átadása  az  állami  fenntartónak  a  később 
meghatározandó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

• Az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság éves munkatervének megfelelően és annak 
szakmai  koordinálásával  az  oktatáshoz-neveléshez  kapcsolódóan  helyi  pályázatok 
kiírása, melyek pénzügyi feltételeit a mindenkori költségvetés biztosítja:
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a.) az intézmények tanulmányi, sport- és kulturális rendezvényeinek, versenyeinek 
támogatására;
b.)  helyben  lakó  és  tanuló  általános-  és  középiskolás  diákok  tanulmányi 
ösztöndíjazására;
c.) a helyi kötődést erősítő tematikus diákpályázatok díjazására.

• Csatlakozás évente a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj-pályázati rendszerhez, 
és a díjazáshoz szükséges önkormányzati  rész biztosítása.  Az ösztöndíjak esetleges 
költségvetési maradványából méltányossági ösztöndíj-kérelmek elbírálása.

• Az  köznevelési  intézmények  tanulmányi,  sport-  és  kulturális  rendezvényeinek 
támogatására  szolgáló  keret  elkülönítése  a költségvetésben (2012-ben ez 1.000.000 
forint).

• A  II.  Rákóczi  Ferenc  Általános  Iskola  centenáriumi  ünnepségsorozatára  1  millió 
forintos keretösszeg elkülönítése a 2012-es költségvetésben.

• A Baktay Ervin Gimnázium 50 éves jubileumi ünnepségsorozatára 1 millió forintos 
keretösszeg elkülönítése a 2012-es költségvetésben.

• A "Dunaharaszti  város  közoktatási  esélyegyenlőségi  programja  (helyzetelemzés  és 
intézkedési  terv)"  dokumentum  4.  fejezetében  megfogalmazottak  szerinti  éves 
monitoring-vizsgálata és aktualizálása 2012-ben.

• A  fenntartó  a  Polgármesteri  Hivatalon  keresztül  folyamatosan  vizsgálja  az 
intézmények gazdálkodásának hatékonyságát.

• Az iskolaválasztás  előtt  álló  gyermekek szülei  2012-ben is  részletes  és  tárgyilagos 
fenntartói  tájékoztatást  kapnak  a  Dunaharasztin  működő  általános  iskolákban 
választható  képzési  formákról,  egyéb  lehetőségekről,  az  intézmények 
feltételrendszeréről.  A  tájékoztató  anyag  (Becsengetés  c.  kiadvány)  márciustól 
digitális (és részben nyomtatott) formában már hozzáférhető.

• A szakbizottság 2012. április 11-én ismét városi oktatási fórumot szervez az általános 
iskolát  választó  gyermekek  szülei  számára,  a  helyi  iskolák  és  a  város  vezetőinek, 
illetve  a  Dunaharaszti  Német  Önkormányzat  képviselőjének  részvételével.  Az  ezt 
követő napokban az általános iskolák megtartják nyílt napjaikat, ahol lehetőség van az 
intézmény bejárására, óralátogatásra, az elsős tanítónők személyes megismerésére is. 
Megfelelő  propagandával  lehetőség  szerint  törekedni  kell  arra,  hogy  minél  több 
dunaharaszti lakhelyű gyermeket a helyi általános iskolákba iskolázzanak be.

• Mivel a közoktatási törvény 102. § (9) bekezdése szerint „a fenntartó tanítási évben 
(szorgalmi  időben)  iskolát,  óvodát  nem szervezhet  át”,  ezért  a  II.  Rákóczi  Ferenc 
Általános  Iskolát,  a  Baktay  Ervin  Gimnáziumot  és  a  Dunaharaszti  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézményt,  valamint  a  Dunaharaszti  Nevelési  Tanácsadót  érintő, 
átszervezésnek  minősülő  székhely-  és  telephely-váltásokat  eredményező 
ingatlanfejlesztésekről a 19/2012 (II. 27.) sz. Kt. határozat értelmében a fenntartó elvi 
döntést  hozott,  az  ezekhez  kapcsolódó  alapító  okirat  módosításokat  majd  2012 
júliusában,  a  törvényben  előírt  véleményeztetési-egyetértési-szakértői  eljárások 
lezárultával lehet megtenni.

40



3.2.1 Az óvodai ellátás fejlesztésének tervei és feladatai

A fenntartó:
- Folyamatosan  ellenőrzi  a  kötelező  eszköz-  és  felszerelésjegyzékkel  összefüggő 
hiányosságokat.  A  kötelező  eszköz-  és  felszerelésjegyzék  teljesítésére  vonatkozóan 
továbbra is támogatja az óvodai programok megvalósításához szükséges nevelést segítő 
eszközök beszerzését.
- Megfelelő  önrésszel  támogatja  az  intézmény  eszközfejlesztéssel,  beszerzéssel 
összefüggő pályázatait.
- Fenntartói beleegyezéssel,  gyakorlati  segítségnyújtással  és lehetőségei szerint önrész 
biztosításával  támogatja  és  ellenőrzi  az  intézmény  egyéb  pályázatainak  benyújtását  és 
megvalósítását.
- Az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság a következő nevelési év előkészítése során a 
jelenleg hatályos Kt. tv. 102.§ (2) c pont szerint januárban a népesség-nyilvántartás adatai 
alapján meghatározza a következő nevelési évben várhatóan indítható óvodai csoportok – 
köztük a német nemzetiségi nevelést folytató csoportok – számát és létszámát.
- A  Képviselő-testület  megbízottjaként  –  a  Dunaharaszti  Német  Önkormányzat 
képviselőjével együttműködve – az oktatási referens márciusban személyesen vesz részt a 
4 óvodában a beiskolázandó gyermekek szülei részére tartandó szülői értekezleteken, ahol 
a  törvényi  előírásnak  megfelelően,  írásos  formában  méri  fel  a  következő  tanévre 
vonatkozóan a német nemzetiségi oktatásra vonatkozó igényeket.
- A konkrét óvodai jelentkezési adatok függvényében májusban véglegesíti  az indítható 
csoportok számát.
- A januárban és májusban már engedélyezett csoportlétszámoknak a nyár során történt 
esetleges megemelkedése esetén  augusztus végén saját jogkörben engedélyezi a  létszám-
túllépéseket. 

- Az  adatvédelmi  törvényben  foglaltak  betartásával,  önkormányzati  ellenőrzési  terv 
alapján felülvizsgálja az intézmény közalkalmazottainak kinevezési okiratait,  munkaköri 
leírását, a megállapított illetményeket, pótlékokat, illetménykiegészítéseket.
- Az  intézmény  tanügyi  dokumentumainak  ellenőrzését  a  törvényi  és  rendeleti 
szabályozás átfogó változását követően célszerű lesz megismételni.
- Továbbra is törekedni kell a minél teljesebb körű óvodai ellátás biztosítására. Minthogy 
azonban elegendő férőhely hiányában a fenntartó még mindig nem tudja megvalósítani a 3 
évesek  teljes  körű  beóvodáztatását,  az  igények  teljesítésekor  többféle  szempontot  kell 
figyelembe venni:

• A (halmozottan) hátrányos helyzetű családok gyermekei esetében kiemelten fontos, 
hogy a törvényben is szabályozott módon, 3 éves kortól részt vehessenek az óvodai 
nevelésben.

• A  jelentkezés  a  fenntartó  által  összeállított  és  elfogadott  "Jelentkezési  kérelem" 
alapján történik. Az ezen közölt adatok alapján igyekszik a fenntartó biztosítani, hogy 
helyhiány esetén a 3. életévüket betöltöttek közül ténylegesen azok kerüljenek be a 
kiscsoportokba, akiknek az elhelyezése más módon nem oldható meg (pl. gyesen lévő 
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édesanya  mellett,  egy  háztartásban  élő  nagyszülővel,  munkaviszonnyal  nem 
rendelkező szülőkkel, bölcsődében). A "Jelentkezési kérelem" elérhető az óvodákban, 
a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat honlapján is.

• A csoportlétszámok maximálisra való feltöltése előtt figyelembe kell venni, hogy a 
nevelési év során sok esetben olyan szülők is kérik az ellátást, ahol a gyermek nyári-
őszi  születésű,  bölcsődébe  nem  járt,  de  3.  életévének  betöltése  után  az  anyát  a 
munkahelye  kötelezi  az  azonnali  munkába  állásra,  és  a  gyermek  felügyeletét 
máshogyan nem tudják megoldani.

- Amennyiben a jelentkezők nagy száma ezt indokolja, a fenntartó biztosítja a felvételi 
bizottság működését a felvételi eljárásban. Ez a bizottság az intézményvezetővel közösen 
megállapított prioritási szempontsor figyelembe vételével dönt a felvételekről. Minthogy 
az  óvodai  csoportokat  évek  óta  már  szeptember  előtt  a  maximálisan  engedélyezhető 
létszám felett kénytelen feltölteni a fenntartó, a várólista vezetése értelmét vesztette.
- Megfelelő  óvodapedagógusi  szakmai  propagandával,  valamint  a  Nevelési 
Tanácsadóval együttműködve törekedni kell arra, hogy a 6. életévüket betöltött tanköteles 
korú gyermekek közül csak azok maradjanak még egy évig a nagycsoportokban, ahol azt a 
Nevelési Tanácsadó vagy a szakértői bizottságok egyértelműen javasolják.
- Az  óvodai  német  nemzetiségi  nevelés  feltételeinek  biztosítása  a  fenntartónak 
törvényben  előírt  kötelező  feladata.  Az  ilyen  jellegű  csoportok  számának 
meghatározásakor azonban az oktatásügyért felelős szakbizottságnak a szülői igényeket a 
meglévő személyi  feltételekkel  kell  összehangolnia.  Ezen csoportokba a  nemzetiséghez 
tartozó szülők előzetes kérése alapján kerülhetnek be a gyermekek. A nemzetiségi nevelés 
lehetőségéről az érintett szülők a Becsengetés c. kiadványból, az óvoda honlapjáról, illetve 
a városi honlapon nyilvánosságra hozott alapdokumentumokból előre tájékozódhatnak. A 
Kt. tv. 17.§ (3) bekezdés szerinti nemzetiségi óvodapedagógus végzettséggel rendelkező 
óvónők száma jelenleg 7, így 7 ilyen csoport tud működni városi szinten. De biztosítani 
kell  a  megfelelő  nyelvi  és  szakmai  továbbképzés  feltételeit  az  intézmény  más,  a 
nemzetiségi nevelésben szintén részt vevő óvodapedagógusai számára is.

A  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  tv.  hatályba  lépésével  változó  fenntartói 
feladatok az óvodában
2013. 01. 01-től:

• A tankötelezettség kezdete - 45.§ (2) és (4): az az év, amelynek augusztus 31. napjáig 
a gyermek a 6. életévét betölti, legkésőbb az azt követő év. A döntés az óvodavezetőé 
vagy a szakértői bizottságé (utóbbi esetben a szülő, az óvoda vagy az iskolaigazgató 
kezdeményezésére).  Az  új  jogi  szabályozás  alapján  csökkenhet  a  még  egy  évre 
nagycsoportban visszatartott gyermekek száma.

2013. 09. 01-től:
• Pedagógus életpálya-modell (64-65.§ és 7-8. melléklet) – az új bértábla és előmeneteli 

rendszer bér- és járulékvonzatait a 88.§ (4) szerint az állam biztosítja.
• Intézményvezetők  új  létszáma  és  óraszáma  (1.  és  5.  melléklet)  – bér-  és 

járulékvonzatait a 88.§ (4) szerint az állam biztosítja
• Nevelő-oktató  munkát  közvetlenül  segítők  új  létszáma  (2.  melléklet)  –  bér-  és 

járulékvonzatait a 88.§ (4) szerint az állam biztosítja
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• Új  csoportlétszámok  felmenő  rendszerben  történő  alkalmazása  (25.§  (7)  és  4. 
melléklet).  A  maximális  létszámok  túllépését  csoportindításkor  a  fenntartó  nem 
engedélyezheti, vagyis nőnek az ellátás csoportszoba- és pedagógusigényei.

2014. 09. 01-től:
• Kötelező óvodai ellátás napi 4 órában a 3. életév aug. 31-ig való betöltése után – 

8.§ (2)

Az elhelyezendő óvodás korú gyermekek száma az utóbbi két törvényi változás függvényében 
az  elkövetkező  időszakban  várhatóan  folyamatosan  emelkedik  majd  (jelenleg  2014 
szeptemberére kb. 10-11 csoportnyi új, kiscsoportos óvodai férőhelyigény várható), és hosszú 
távon ró kötelezettségeket a városra. Ez a többletfeladat a következő ingatlanfejlesztésekkel 
látható el törvényesen (max. 25 gyerek/csoport) és gazdaságosan:

− A 9 és 10/2012. (II. 6.) sz. Kt. határozatok értelmében a Knézich utcai Hétszínvirág 
Óvoda 4 csoportszobával történő bővítése 2012 szeptemberére  (= 100 férőhelynyi 
növelés). Ennek  engedélyezési  és  kiviteli  terveit  a  DV  Kft.  már  elkészíttette. 
Kedvezményes kamatozású beruházási hitelként – pályázati önrész biztosítására – az 
Önkormányzat  részére  rendelkezésre  áll  100 millió  Ft  keretösszeg,  mely  a  bővítés 
80%-át fedezi.

− A 7 és 8/2012. (II. 6.) sz. Kt. határozatok értelmében a Dunaharaszti, Egri József u. 6. 
sz. alatti 7759 hrsz-ú ingatlanon egy 6 óvodai csoport (= 150 férőhely) befogadására 
alkalmas új óvoda építése. Az iskolai épületekben jelenleg meglévő konyhák jövőbe-
ni működése bizonytalan, ezért a tervezés során indokolt itt egy olyan főzőkonyha ki-
alakítása is, amely a teljes óvodai létszám ellátására képes, illetve a konyha kapacitása 
az igények szerint bővíthető. A tervezett épület várható költsége bruttó 450 millió Ft. 
Ehhez  a  Közép-magyarországi  Operatív  Program  keretében  meghirdetett  KMOP-
4.6.1-11  kódszámú  „Nevelési  intézmények  fejlesztése”  című  pályázati  felhívásban 
rögzítettek alapján maximum 200.000.000,- Ft összegű támogatás igénylésére van le-
hetőség. A pályázaton történő indulás feltétele a Képviselő-testület kötelezettségválla-
lása arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 
Önkormányzat az önrész összegét – a becsült 300.000.000,- Ft-ot – a 2012. és 2013. 
évi költségvetésben hitelfelvétellel biztosítja és elkülöníti.

− A Napsugár Óvoda épületének óvoda-funkcióját – központi fekvése, nagy udvara és 
átalakíthatósága miatt – célszerű megtartani. Az épület felső szintjén, illetve a pince-
térben megvalósítható átalakításokkal a hiányzó helyiségek (tornaszoba, orvosi szo-
ba, nevelői öltöző, szertár) egy részének pótlása lehetővé válik. Ekkor viszont a jelen-
leg működő csoportok számát kettővel csökkenteni kell (a 2 kicsi, 14 és 13 gyermek 
befogadására alkalmas emeleti csoportszobát más célra hasznosítva), mert az épület 
csak így felelne meg a jogszabályban előírt műszaki követelményeknek.
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Ezen  ingatlanfejlesztésekkel  2014 szeptemberére  a  következő  maximális  óvodai  férőhely-
kapacitás érhető el:

• Mese Óvoda: 12 csoport 300/336 fő (25/28 gyerek csoportonként)
• Napsugár Óvoda:  4 csoport 85 fő (nm szerint számolt kapacitás)
• Hétszínvirág Óvoda 13 csoport 313/346 fő (25/28 gyerek csoportonként)
• Százszorszép Óvoda  4 csoport 73 fő (nm szerint számolt kapacitás)
• Új óvodaépület (Egry J. u.)  6 csoport 150/168 fő (25/28 gyerek csoportonként)

A fenti optimális fejlesztések eredménye tehát összefoglalva:
• 39  csoportban  921  vagy  1008  gyermek  (jelenleg  850  gyermeket  látunk  el  31 

csoportban, melyek közül mindnek a létszáma meghaladja a törvényi maximumot);
• A  Manófalva  Óvodával  2  évre  (egy  csoportban  30  gyermek  ellátására)  kötött 

közoktatási megállapodásra 2014-től nem lesz szükség;
• A jelentkezők létszámának függvényében idővel a Hétszínvirág Óvodában a 2 kicsi és 

az aulából ideiglenesen kialakított csoportszoba felszámolható lesz (= 68 férőhelynyi 
csökkenés) – egyben a közösségi tér és a 2 másik, törvényben előírt helyiség (iroda és 
egyéni foglalkoztató szoba) eredeti funkciójának visszaadásával;

• A jelenlegi  zsúfoltság  jelentősen  csökken,  hisz  minden  csoport  létszáma  meg  tud 
felelni  a  törvényi  maximális  25  főnek  (szükség  esetén  a  megfelelő  méretű 
csoportszobákban 10%-kal megnövelt – bár a 2012. 09. 01-től hatályos új törvényi 
szabályozás szerint már nem megengedett – 28 fős létszámnak);

• A  jogszabályban  előírt  kötelező  helyiségek  a  Százszorszép  Óvoda  kivételével 
mindenütt (a Napsugár Óvodában csak részben) megvalósulhatnak;

• A törvényi szabályozás lehetőséget ad arra, hogy megfelelő szabad férőhely-kapacitás 
esetén  már  a  2,5  éves  gyerek  is  felvehető  az  óvodába,  amivel  bölcsődei  igények 
válthatók ki. Ilyen célra a 2 kisebb óvoda valamelyike lenne alkalmas.

• Egy újabb, jelentős demográfiai növekedés esetén a Hétszínvirág és Napsugár Óvodák 
mostani 2-2 szükségcsoportszobája újra használható lenne (kb. 60 fő ellátására).

• A teljes óvodai létszám ellátására képes, bővíthető főzőkonyha.
Megjegyzés:

• Amennyiben a gyermeklétszám növekedése megállna vagy csökkenne, az előírások-
nak számos ponton nem megfelelő Százszorszép Óvoda telephelye kivonható lesz az 
óvodai feladat-ellátásból(az ellátottak 73 főnyi létszámcsökkenését eredményezve).

3.2.2 Az általános iskolai nevelés és oktatás fejlesztésének feladatai
3.2.2.1 Az  egyes  intézmények  infrastrukturális  feltételei  és  pedagógiai 
programjaikban is tükröződő képzési feladatai:

• A Hunyadi János Általános Iskolában a német nemzetiségi nyelvoktatás továbbra is 
kiemelt  feladat.  A  szülői  igények  alapján  a  2011-2012-es  és  a  2012-2013-as 
tanévekben az iskola mind a négy induló első osztályában folyik majd nemzetiségi 
német nyelvoktatás.
A  szakmai  egyeztetések  eredményeképpen  az  induló  osztályok  nagy  részében  az 
eddigi  hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás keretében folyik majd a német 
nemzetiségi oktatás-nevelés, és 2012 szeptemberétől – a szülői igények függvényében 
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–  egy  osztályban  mód  nyílik  az  ún.  bővített  nyelvoktató kisebbségi  oktatás 
bevezetésére  is  (a  9/2012  (III.08.)  sz  OMS határozat  alapján).  A német  nyelv  és 
irodalom tantárgy tanítására ebben a struktúrában is heti 5 tanóra áll rendelkezésre, de 
ezen  felül  még  legalább  3  tantárgyat  német  nyelven  oktatnak  (alsó  tagozaton  a 
következőkből:  ének-zene,  rajz,  technika,  testnevelés,  osztályfőnöki, 
természetismeret).  A teljes  heti  órakeretnek  így legalább  35%-át  teszi  ki  a  német 
nyelv  és  irodalom,  valamint  a  német  nyelven  oktatott  tantárgyak  aránya.  Ehhez  a 
szakmai fejlesztéshez az iskolának 2 főnyi pedagógus státuszbővítésre van szüksége, 
amit a fenntartó biztosít a 2012/13-as tanévtől.
Emellett  a  körzetbe  tartozó,  de  nemzetiségi  oktatást-nevelést  nem igénylő  tanulók 
számára változatlanul fontos megadni minden évben az általános tantervű osztály vagy 
csoport  indulásának lehetőségét is, ahol igény szerint tánc- és drámaórákkal bővített 
művészeti irányultság is színesítheti az oktatási kínálatot.
• A  II.  Rákóczi  Ferenc  Általános  Iskolában egyik  párhuzamos  osztályában  1-4. 
évfolyamig számítógéppel segített emelt szintű alapkészség-fejlesztés folyik, majd itt 
az  5.  évfolyamtól  belép  a  matematika-informatika  emelt  szintű  képzése.  A  másik 
párhuzamos osztályban első évfolyamtól heti 2 órában, majd negyediktől heti 5 órában 
az angolt emelt szinten oktatják.
A létszámok függvényében 2 vagy 3 párhuzamos osztály is indulhat az intézményben; 
a szülői igények döntik el, hogy az angolos fél osztály mellett a másik fél osztályban 
általános tanterv szerint haladó csoport működjön. A német nemzetiségi nyelvoktatás 
az  idei  tanév  végével  kifut,  helyette  az  angol  mellett  másik  választható  idegen 
nyelvként továbbra is megjelenik a német.
2012 szeptemberében a 23/2012 (05.03.) OMS határozat értelmében 3 osztály indul: 
egy emelt szintű matematika-informatikás és 2 emelt szintű angolos. A pluszfeladathoz 
a fenntartó biztosítja a feltételeket.
Az  ingatlanviszonyok  átalakulásával  az  általános  iskolába  felvehető  maximális 
tanulólétszám 560-ról 540-re, az sni-tagozatra felvehető maximális tanulólétszám 40-
ről 20-ra csökken.

• A  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában  évfolyamonként  eddig 2 párhuzamos 
osztály  elhelyezésére  volt  lehetőség:  az  egyik  emelt  szintű  testnevelésre 
specializálódik,  a  másik  osztály  egy-egy  csoportjában  a  2011/2012-es  tanévtől 
kezdődően  felmenő  rendszerben  emelt  szintű  németnyelv-oktatás  zajlik,  illetve 
általános tanterv szerint oktatnak. Az általános tanterv szerint haladó fél osztály 4. 
osztálytól  német  nyelv  helyett  angolt  tanul  heti  5  órában.  A  német  nemzetiségi 
nyelvoktatás és nevelés így a 2011/2012-es tanévtől kezdődően kifutó rendszerben van 
jelen.
A beiratkozók  magas  létszáma  miatt  a  2012/2013-as  tanévben  a  23/2012  (05.03.) 
OMS határozat értelmében 3 párhuzamos osztály indul az intézményben: egy emelt 
szintű testneveléses, egy emelt szintű németes és egy általános tanterv szerint haladó. 
Az ezzel járó plusz helyiségigény csak a felső tagozatos osztályok „vándoroltatásával” 
oldható meg.

A másik két intézmény zsúfoltságára való tekintettel 2012/2013-as tanévre a beiratkozások 
után jelentkező további beiskolázandók számára kötelező felvételt  biztosító iskolának  – 
„körzeti” hovatartozástól függetlenül – a fenntartó a Hunyadi J. Általános Iskolát jelöli ki.
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3.2.2.2 Önkormányzati iskolafenntartói feladatok 2013. január 1-ig

- Az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság a következő tanév előkészítése során a Kt. 
tv. 102.§ (2) c pont szerint januárban az óvoda által szolgáltatott beiskolázási adatok és a 
népesség-nyilvántartás  adatai  alapján  meghatározza  a  következő  tanítási  évben  az 
iskolákban  várhatóan  indítható osztályok  számát  és  profilját,  valamint  a  napközis 
csoportok várható számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést.
- A  fenntartó  a  szakminisztériumtól  kapott  törvényi  iránymutatás  alapján  fellép  az 
általános  iskolai  beiratkozások  során  az  elmúlt  években  tapasztalt  jogszabálysértő 
lakcímváltoztatások ellen. A szülők előzetes tájékoztatására ez ügyben minden lehetőséget 
(Becsengetés c. kiadvány, honlap, szülői fórum, stb.) kihasznál.
- A német nemzetiségi oktatás iránti  igények felmérése már nem a beiratkozáskor,  az 
iskolákban történik. Azt a fenntartó – a Dunaharaszti Német Önkormányzattal megtörtént 
előzetes egyeztetés alapján – a törvényi előírásoknak megfelelően, előre, írásban elvégzi a 
tanköteles  óvodások  szülei  körében.  A  márciusban  felmért  igények  alapján  a  német 
nemzetiségi  nevelést-oktatást  folytató  osztályok  számát  a  fenntartó  előre  meg  tudja 
határozni. A bővített nyelvoktató formára vonatkozó igényét a szülő a beiratkozáskor jelzi, 
az iskola által előzetesen biztosított szakmai információk birtokában.
- A konkrét iskolai beiratkozási adatok függvényében májusban véglegesíti az indítható 
csoportok és osztályok számát, törekedve városi szinten a harmonikus létszámeloszlásra. 
Mindezt  a  szabad intézményválasztás  és  a  körzethatárok  együttes  figyelembe  vételével 
igyekszik  szabályozni.  Az  általános  iskolák  induló  osztályainak  profilját  a  felmerülő 
konkrét  szülői  igények  és  az  iskolák  személyi-tárgyi  feltételeinek  függvényében 
véglegesíti.
- A januárban és májusban már engedélyezett  osztály- és csoportlétszámoknak a nyár 
során történt esetleges megemelkedése esetén augusztus végén saját jogkörben engedélyezi 
a létszám-túllépéseket. 

- A fenntartó a települési igényeket figyelembe véve városi szintű szolgáltatásként 3x2 
hétig  nyári napközis ellátást  működtet  a 3 általános  iskola bevonásával  és az Oktatási, 
Művelődési  és  Sportbizottság  szakmai  koordinálásával.  A  2012-es  költségvetés 
tervezésekor is biztosítja az ehhez szükséges forrásokat.
- Ingatlanfejlesztési feladatok a 2011/2012-es tanév lezárultával:
Mivel a napközis épületet az ÁNTSZ csak átmenetileg engedélyezte, és a melegítőkonyhát 
is már többször kifogásolta, valamint az ebédlő befogadóképessége is csak alig több mint 
fele a szükségesnek, a fenntartó döntése – a 18/2012 (II. 27.) sz. Kt. határozat – értelmében 
bruttó 20 millió forintos beruházással 2012 őszére új, megfelelő tálalókonyhát és ebédlőt 
alakít  ki  a székhely-intézményben.  A beruházás költségeit  a 2012. évi  költségvetés  2.b 
táblája tartalmazza.

A  II.  Rákóczi  Ferenc  Általános  Iskola  „baglyos”  épületében  a  Dunaharaszti  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézménynek  a Baktay Ervin  Gimnázium épületébe  való  átköltözése 
nyomán  felszabaduló  helyiségkapacitást  is  osztályok,  csoportok  elhelyezésére  lehet 
felhasználni. A Dv. Kft. a Rákóczi u. 1. alatti irodaépületet és a sportpályát térítésmentesen 
bérbe adja az intézmény számára további osztályok és csoportok elhelyezésére.
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A  jövőben,  a  jelenleg  igazgatói  szolgálati  lakásként  szolgáló  épület  felszabadulásával  is 
helyet nyerhet az iskola.

3.2.2.3 Jelzés  az  állami  fenntartónak  a  2013.  január  1-től  esedékes 
feladatokról
- Az intézmények kötelező eszközellátása a 11/1994 MKM rendelet 7. sz. mellékletének 
megfelelően  a  2004-2008  közötti  ütemterv  alapján,  az  5  év  költségvetésében  e  célra 
biztosított összesen 92.156.000 Ft értékben megtörtént. Az első így beszerzett eszköz már 
közel 10 éves, ezért tervezni kell a pótlásokat. Átlagosan intézményi szinten évi 5-600 ezer 
forint  erre  elegendő  lenne.  A  kötelező  eszköz-  és  felszerelésjegyzékre  vonatkozóan 
továbbra  is  támogatni  kell  az  intézményi  pedagógiai programok  megvalósításához 
szükséges  nevelést  segítő  eszközök  beszerzését.  Kiemelt  cél  az  idegennyelv-  és  az 
informatikaoktatás  minél  magasabb  színvonalú  személyi  és  tárgyi  feltételrendszerének 
fenntartása, megteremtése.
- Ajánlatos elkészíteni a helyi oktatás humánerőforrás-fejlesztési és -gazdálkodási tervét.
- Az intézmények tanügyi dokumentumainak ellenőrzése az elmúlt 2 év során a fenntartó 
vagy a Csepeli Önkormányzati Társulás által felkért szakértő bevonásával megtörtént. A 
folyamatot a törvényi szabályozás átfogó változását követően célszerű lesz megismételni.
- Az  adatvédelmi  törvényben  foglaltak  betartásával  és  az  új  köznevelési  törvény 
előírásainak  megfelelően,  ellenőrzési  terv  alapján  felül  kell  vizsgálni  az  intézmények 
közalkalmazottainak  kinevezési  okiratait,  munkaköri  leírását,  a  megállapított 
illetményeket, pótlékokat, illetménykiegészítéseket.

A.) A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók ellátása

- A  fenntartónak  vállalnia  kell  a  feladattal  együtt  járó  kiadásokat  (pl.  eszköz-  és 
szakemberigény biztosítása) a köznevelési törvény 47.§ alapján.

- A  beilleszkedési,  tanulási  zavarral  és  magatartási  rendellenességgel  küzdők  (btm) 
magas  és  egyre  növekvő  létszáma  alapján  továbbra  is  indokolt  minden  intézményben 
legalább  1-1  főállású  fejlesztő  pedagógus  alkalmazása  és  fejlesztő-felzárkóztató 
csoportfoglalkozások megszervezése, valamint a törvény által előírt egyéni foglalkozások 
feltételeinek biztosítása mindegyik általános iskolában.
- Az ún. „disz”-es tanulóknak az idegennyelv-tanulás folyamatába való minél gyorsabb 
és  sikeresebb  visszahelyezése  érdekében  speciális  képzettségű  szakemberek  fejlesztő 
munkájára lenne szükség.
- A kiemelten tehetséges tanulókkal való külön foglalkozások, szakkörök heti órakeretei 
jelenleg minden iskolában nagyon alacsonyak (a tantárgyfelosztásban megjelenő összes 
heti óraszám 5%-a alatt).

- A pedagógusok továbbképzési programjában folyamatosan támogatandók az sni, btm 
és  kiemelten  tehetséges  gyermekek  ellátásának  fejlesztéséhez  kapcsolódó  szakmai 
képzések  (pl.  kooperatív  tanulás,  disz-prevenció,  Sindelar-módszer,  integráció  az 
oktatásban, kompetencia alapú oktatás, tehetséggondozás).
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- Nagy szükség van a  köznevelési  törvény 2.  mellékletében  meghatározottak  szerint 
finanszírozandó óvoda- és iskolapszichológus státuszokra, akik helyben foglalkoznak az 
érintett tanulókkal, valamint vizsgálják a problémás iskolai csoportok működését.

B.) Ingatlanfejlesztési feladatok és lehetőségek:

- A Hunyadi János Általános Iskola alsó tagozatos épületének betonos-földes udvarán 
parkosítás és szabadtéri játékok elhelyezése a cél. Az iskola alapítványi pénzeket gyűjt a 
célok megvalósítására, de fenntartói hozzájárulás nélkül még hosszú évekig nem lesz hol 
kulturáltan, biztonságosan a szabad levegőn mozogniuk a kisdiákoknak.
Az  intézmény  jelenlegi  befogadóképessége  nem  teszi  lehetővé,  hogy  a  2  épületben 
évfolyamonként tartósan 4 párhuzamos osztály működjön.

- A II.  Rákóczi  Ferenc  Általános  Iskola  székhely-ingatlanán  kialakult  zsúfoltságot 
csak  az  épület  további  bővítésével  lehet  enyhíteni.  Ennek  eredményeképp  az  iskola 
„baglyos” épületének építészeti értéket jelentő eredeti bejáratát is vissza kell állítani.
Az önkormányzat ehhez kész iskolabővítési, fejlesztési tervdokumentációval rendelkezik.
A megkezdett felújításokat folytatni kell:
Az intézmény veszélyessé vált elektromos hálózatában heti rendszerességgel vannak hibák, 
annak átalakítása halaszthatatlan feladat. A folyosók burkolatát a tűzoltóság kifogásolta.
A „B” épület lépcső felújítása elengedhetetlen, a korlát megerősítése szükséges.
A tantermek ajtói 50 évesek javíthatatlanok, balesetveszélyesek, már többször leszakadtak.
A vizesblokkok száma az összevonás következtében nem felel meg az előírásoknak.
Nincs megoldva a mozgáskorlátozottak feljárója.
Az elektromos hálózat  felújítása elengedhetetlen.  A fűtési  rendszer felújítása fontos, az 
épületenkénti szabályozhatóság sok megtakarítást eredményezne.
Az iskolaudvar kialakításának feladatai:
Egy sportpálya elengedhetetlenül fontos az iskola zavartalan működése szempontjából.
Az alsósok játszóudvarának kialakítása: 2 hinta, mérleghinta, 2 mászóka, homokozó.
Az iskola kerítését is át kell helyezni a megfelelő parkolási lehetőségek kialakítása miatt.

- A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola épületében a 11/1994. sz. MKM rendelet 
szerinti kötelezően előírt szaktantermek helyhiány miatt egyelőre csak részben valósíthatók 
meg.  Az  intézmény  egészében  a  szűk  terek,  a  zsúfoltság  a  meghatározó.  Hiányzik  a 
könyvtár, a szertár, a közösségi tér funkciója, a tantermek egy része szükségtanterem. A 
panelépület állaga sem felel meg a 21. századi követelményeknek. A jelenlegi állapotok 
csak  egy  jelentős  épületbővítéssel-korszerűsítéssel  javíthatók  érdemben.  Az  ezekre 
vonatkozó előzetes funkcionális terveket az iskolavezetés már elkészítette.

- A Rákóczi és a Kőrösi iskolák esetében külön tervet kellene készíteni a 11/1994. sz 
MKM rendeletben kötelezően szereplő, de meg nem valósított helyiségek kialakítására.

C.) A város nyelvoktatási kínálatának színesítése:

Az  utóbbi  években  a  város  lakosságának  változó  összetétele  a  német  nemzetiségi  
nyelvoktatás iránti igény fokozatos csökkentését eredményezi,  és az oktatási kínálat más 
irányokban történő gazdagítását teszi szükségessé.
Ezzel  együtt  kiemelt  célként továbbra is megmarad, hogy a nemzetiségi oktatás-nevelés 
személyi  és  tárgyi  feltételrendszere  minél  teljesebb  legyen,  és  ezzel  együtt  annak 
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színvonala  is  emelkedjen.  Így  a  jövőben  is  a  Hunyadi  János  Általános  Iskolára 
koncentrálódna a város német nemzetiségi  oktatása-nevelése,  ahol a személyi,  tárgyi  és 
szakmai  feltételek,  a  jól  működő  külkapcsolatok  magas  szintű  nemzetiségi  nevelést-
oktatást tesznek lehetővé. Amennyiben a következő években a fenntartó a nemzetiségi két  
tannyelvű  oktatás  bevezetésének  feltételrendszerét  meg  tudja  teremteni,  annak  egy 
párhuzamos osztályban felmenő rendszerben történő bevezetése újabb szakmai előrelépést 
jelentene az intézmény számára.
Az  angol  nyelv megfelelő  és  minél  magasabb  színvonalon  történő  oktatására  egyre 
nagyobb igény mutatkozik városi szinten, ahogy ez a Rákóczi és Kőrösi iskolák esetében is 
egyértelműen látható. Amennyiben a személyi és szakmai feltételek adottak lennének, sok 
szülő valószínűleg a német nemzetiségi oktatás alternatívájaként is élne az (emelt szintű) 
angolnyelv-oktatás lehetőségével.

D.) Az integráltan nem oktatható-nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók ellátása

Az  önkormányzat  nem  kötelező  feladatként  jelenleg  a  II.  Rákóczi  Ferenc  Általános 
Iskolában  biztosítja  a  többi  tanulóval  együtt  nem  oktatható-nevelhető  sajátos  nevelési 
igényű tanulók ellátását. Az ellátottak kb. 20 főnyi létszámából évek óta csak 2-3 fő a nem 
dunaharaszti lakos, így kijelenthető, hogy a tagozat alapvetően a helyi igényeket elégíti ki. 
Minthogy jelenleg nem biztosítható az ilyen típusú gyermekek magas szintű ellátásához és 
fejlesztéséhez  szükséges  minden  feltétel,  szakmailag  megfelelőbb  lenne  az  sni-tagozat 
külön épületrészben történő elhelyezése. Ennek híján felső tagozaton kifutó rendszerben 
kell ellátni ezt a feladatot. Fenntartói szándék és megfelelő számú szülői igény esetén az 1-
4. évfolyamon  hosszú távon is fenntartható marad a feladat, az 5-8. évfolyamra célszerűbb 
lesz közoktatási megállapodást kell kötni más intézménnyel.

3.2.3 A középiskolai oktatás fejlesztésének feladatai

3.2.3.1 Önkormányzati fenntartói feladatok 2013. január 1-ig

− A Baktay Ervin Gimnáziumban a 2012/2013-as tanévben is is törekedni kell az 
indított osztályok Kt. tv. szerinti maximális, 7-8. évfolyamon 30 fős, 9-13. évfolyamon 35 
fős létszámra való feltöltésére a jobb finanszírozási mutató érdekében.
− Magas  szintű  szakmaisággal,  összehangolt  tájékoztató  munkával,  lokálpatrióta 
szemléletű intézményvezetői propagandával és a helyi média bevonásával törekedni kell 
arra, hogy az intézmény tanulólétszámának minél nagyobb arányát a dunaharaszti lakhelyű 
diákok tegyék ki (jelenleg ez az arány alig több mint 40%).
- Továbbra is be kell vonni a középiskolát a város kulturális és művészeti életébe (pl. 
nemzetközi kapcsolataikat, szakköri tevékenységüket kihasználva).

3.2.3.2 Jelzés  az  állami  fenntartónak  a  2013.  január  1-től  esedékes 
feladatokról
− A tanórán  kívüli  foglalkozások  keretében  nagyobb  óraszámot  kell  biztosítani  a 
felzárkóztatásra, korrepetálásra, a jogszabály szerinti órakeretet a jelenlegi 16%-nál jobban 
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kihasználva  (jelenleg  a  törvényben  erre  a  célra  igénybe  vehető  órakeretnek  mindössze 
16%-át használja fel az intézmény).
- Egyre  erősebb az  igény az  angol  és  a  német  mellett  más  nyelvek  (orosz,  francia) 
tanítására is. Ez a humán erőforrás oldaláról  megoldható,  de egy hármas csoportbontás 
még több helyiséget igényelne.
- Az  iskola  működő  és  egyre  bővülő  nemzetközi  kapcsolatrendszere,  a  nemzetközi 
projektmunka módszereiben eddig megszerzett tapasztalatai és mindehhez kapcsolódóan a 
gyakorlatban  is  használható  nyelvtudás  élménye  olyan  pedagógiai  és  emberi  értéket, 
valamint  motivációs  erőt  jelentenek,  amit  a  lehetőségekhez  mérten  a  továbbiakban  is 
támogatnia kell a fenntartónak.

3.2.4 Az alapfokú művészetoktatás fejlesztésének feladatai

3.2.4.1 Önkormányzati fenntartói feladatok 2013. január 1-ig
- Az Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  befogadó  intézménye  a  Baktay  Ervin 
Gimnázium lesz. Mivel itt nincs napközis ellátás, valamint kevesebb a délutáni elfoglaltság 
is, a 2 db földszinti és 7 db II. emeleti teremben tartandó zeneórák kevésbé zavarják az 
intézmény  mindennapi  működését.  Az  esti  tagozat  így  az  I.  emeletre  költözik  le.  Az 
ütőhangszerek  oktatásására  szolgáló  földszinti  terem hangszigetelése  külön  feladat.  Az 
átköltözés,  valamint  az átalakítások reális  költségeit  a fenntartó a szükséges mértékben 
finanszírozza,  így  azok  nem  terhelik  a  két  érintett  intézmény  dologi  kiadásait.  A 
gimnázium az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény befogadásától az iskola „kulturális 
központ” jellegének megerősödését várja, a zeneiskola városközponti elhelyezkedése pedig 
könnyebben elérhetővé teszi a zenei nevelést a tanulók számára.
- Mivel a gimnázium épületében zeneterem nem alakítható ki, meg kell jelölni a Laffert 
Kúriát a zeneterem helyeként.

3.2.4.2.  Jelzés  az  állami  fenntartónak  a  2013.  január  1-től  esedékes 
feladatokról
- A Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iránt mutatkozó növekvő igény 
örvendetes  tény,  hisz  a  zenetanulás  pedagógiai  előnyei,  személyiségformáló  ereje 
vitathatatlan  tény,  és  erre  a  mai  idők  általános  értékválsága  közepette  egyre  nagyobb 
szükség van.  A „kiváló” minősítés,  illetve  az intézménynek  a város kulturális  életében 
játszott  egyre  hangsúlyosabb  szerepe  a  szakmai  elismertséget  és  egyben  a  jelentkezők 
számát is növeli.
- Egy-két hangszeres tanszakon, ahol ez technikailag megoldható (pl. furulya, gitár), és 
amennyiben  van  elegendő  számú  diák,  kihelyezett  tagozatokat  lehetne  működtetni  az 
általános  iskolákban.  Ez  bizonyos  esetekben  javítaná  a  tanulók  hozzáférési  esélyeit  a 
zeneoktatáshoz,  a  Baktay Ervin Gimnáziumban  pedig  helyet  szabadítana  fel  a  délutáni 
foglalkozások bővítéséhez.
- Az  intézményben  folyamatosan  biztosítani  kell  a  nagy  értékű  hangszerek 
beszerzéséhez, pótlásához szükséges pénzügyi forrásokat.
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3.2.5 Nevelési tanácsadás: Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó

3.2.5.1 Önkormányzati fenntartói feladatok 2012. szeptember 1-ig
Az  intézmény  3  helyszínre  való  széttagoltsága  folyamatos  problémát  jelent  a  Nevelési  
Tanácsadó működésében. Így a szakmailag továbbra is önálló intézményt befogadja a Mese 
Óvoda Temető utcai székhely-intézménye (itt a Nevelési Tanácsadónak már eddig is volt egy 
mozgásterápiás  helyisége),  ahol  fel  tudnak  szabadítani  megfelelő  számú  helyiséget  a 
feladatok  minimális  szintű  ellátására.  Ezzel  együtt  a  Dózsa  György  úti  telephely  is 
megszűnik, és megnövekszik az egyes oktatási-nevelési intézményekbe kihelyezett ellátások 
száma is.

3.2.5.2 Jelzés  az  állami  fenntartónak  a  2013.  január  1-től  esedékes 
feladatokról

A Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó jelenlegi elhelyezése az intézmény által ellátott feladatok 
bővítésére nem alkalmas. A felvállalt, egyre növekvő és szakmailag egyre magasabb szintű 
feladatmennyiséget már most sem tudják megfelelő körülmények között ellátni.

A fejlesztési koncepció lehetséges útjai:
• az ellátás kerül nagyobb, külön ingatlanba VAGY
• az ellátást végző személyek, illetve eszközök területén történik a fejlesztés.

Fejlesztési igények egy épület esetén:
Szükséges plusz helyiségek egy külön ingatlanban:
22. 1 db intézményvezetői szoba;
23. 1 db adminisztrációs helyiség;
24. 1 db,  4-nél  több gyermek együttes  ellátására  alkalmas mozgásterápiás  helyiség  falra 
szerelhető eszközökkel, zuhanyzóval ellátva;
25. 1 db pszichológiai csoportterápiás helyiség;
26. 3 db vizsgáló helyiség (gyógypedagógiai, pszichológiai);
27. 1 db fejlesztő-gyógypedagógiai helyiség;
28. 1 db logopédiai helyiség;
29. 3 db pszichológiai terápiás szoba.

Eszközigények, amennyiben a helyiségek változatlanok:
• További pszichológiai terápiás eszközök;
• Zárható eszköz- és irattároló szekrények.

A személyi feltételek fejlesztése:
• 1 fő intézményi adminisztrátor;
• 1 fő pszichológus, 1 fő fejlesztő-gyógypedagógus, majd 1 fő logopédus;
• egy német,  majd  egy angol  „disz-es”  nyelvtanár  (speciális  végzettséggel  rendelkező 
fejlesztő pedagógus) kiképzése, a „disz-es” gyermekek idegennyelv-tantárgyi felmentésének 
visszaszorítására és az idegennyelv-oktatásba való visszahelyezésére.
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ZÁRADÉK

A „Dunaharaszti Város Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési 
és fejlesztési  terve” című jelen dokumentumot  Dunaharaszti  Város Önkormányzatának Oktatási,  
Művelődési és Sport Bizottsága a 15/2012 (III. 29.) számú határozata értelmében  elfogadta, és azt  
további szakmai egyeztetésre bocsátotta.

A törvényben előírt véleményezési jogukkal éltek:

Intézmény Jogosultak IGEN NEM
Mese Óvoda - elfogadta intézményvezető x

szülői szervezet x

Hunyadi János Általános Iskola - elfogadta intézményvezető x

szülői szervezet x

diákönkormányzat x

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - 
módosító javaslatokkal élt

intézményvezető x

szülői szervezet -

diákönkormányzat -

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola - 
elfogadta

intézményvezető x

szülői szervezet x

diákönkormányzat x

Baktay Ervin Gimnázium - 
módosító javaslatokkal élt

intézményvezető x

szülői szervezet x

diákönkormányzat x

Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény - elfogadta

intézményvezető x

szülői szervezet x

Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó intézményvezető x

Pedagógusok Szakszervezete Dunaharaszti Városi Bizottsága - 
elfogadta

x

Manófalva Óvoda - elfogadta intézményvezető x

A törvényben előírt  egyetértési jogával a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat  
nem élt.
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ZÁRADÉK

A  „Dunaharaszti  Város  Önkormányzatának  közoktatási  feladatellátási,  intézményhálózat-
működtetési  és  fejlesztési  terve”  című,  a  szakmai  partnerek  javaslataival  kiegészített 
dokumentumot  a  jelen  tartalommal  Dunaharaszti  Város  Önkormányzatának  Oktatási,  
Művelődési és Sport Bizottsága a 29/2012 (V.14.) számú határozata értelmében elfogadta.

A törvényi előírásoknak megfelelően a Pest Megyei Kormányhivatal 2012. június 15-én kelt, 
XIV-B-045/01599-4/2012  ügyiratszámú  szakvéleményében  megfogalmazta,  hogy  az 
önkormányzati intézkedési terv összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal.

Mindezek figyelembe vételével Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
83/2012.  (VI.  25.)  számú  Kt.  határozatával  a  „Dunaharaszti  Város  Önkormányzatának 
közoktatási  feladatellátási,  intézményhálózat-működtetési  és  fejlesztési  terve”  című 
dokumentumot elfogadta.
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